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SMLoUVA o DíLo
čísIoobjednatele: ...............

číslozhotoviteIe: 002/2020
uzavřená podle 5 2586 a násl. zákona č.89/2oLz Sb., občanskéhozákoníku (dále jen občanský
zákoník).

nedílnou součástísmlouvy o dílo jsou, v souladu s s 1751 občanskéhozákoníku obchodní
podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 01. 09. 2019 (dáte také jen oP), které jsou
přílohou č. 1 smlourry o dílo

SMLUVNí STRANY

Obiednatel:
sídlo:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, Psč 53o 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 999
zastoupena: lng. Aleš Vavřička - místopředseda představenstva
tČo:
60108 531
DlČ:
cz601o8631
l'
bankovní spojení: ČsoB, a.s.
č. účtu:
17699313/0300
+42O
telefon:
466798 47L
+420466304643
fax:
e-mail:
info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem objednatele jednat:
lng. Dyntar Vítězslav - technický náměstek, lng. Fialková Gabriela - vedoucí technicko-investičního
oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepisovat:
llona Horáková TDs
Mobil: +42O607567 526
e-mail: ilona.horakova @vakpce.cz
1/

2/ Zhotovitel:
KAVE Bau s.r.o.
sídlo/místopodnikání: K Dolíčku66, Nové Jesenčany, 530 02 Pardubice
společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,
vložka 3944t
zastoupena: Petr Veselý - jednatel

tČo:
DlČ:

241 35 658

čísloúčtu:
telefon:
e-mail:

+42O 466 610 149

cz24t35658
bankovníspojení: ČsoB, a.s'
277430396/0300
info@kavebau.cz

ve věcech smluvních oprávněnijménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Petr Veselý - jednatel

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat
podepisovat: Petr Veselý - jednatel
Martin Sokol - stavbyvedoucí
Ladislav Kmošek - vedoucí přípravy a obchod
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lI.

pŘeomĚr sMtoUVY

1/ Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas provést na svůj náklad a na své

nebezpečís odbornou péčídílo specifikované touto smlouvou na straně jedné a závazek objednatele
provedené dílo bez vad či nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za
podmínek stanovených touto smlouvou' (dále také jako ,,dílo" nebo ,,stavba"). Zhotovitel se dále
zavazuje převést na objednatele vlastnická a jiná práva k dílu za podmínek dále uvedených v této
smlouvě, není-li objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege nebo z podstaty věci.

2l

Dílem se pro účelytéto smlouvy rozumí provedení havarijní opravy kanalizace v ul. Stavbařů
v Pardubicích. Dílem se rozumí rovněž provedení veškerékompletní přípravy pro provedení díla a
zajištění veškerých potřebných dokladů a dokumentace k prokázání řádné funkce díla.
jakýchkoliv budoucích nejasností a nedorozumění smluvní strany rnýslovně
uvádí, že součástípředmětu smlouvy jsou:
o provedení pasportizace stávajících objektů dotčených stavbou včetně zaměření hladin ve
studních,
o zařízeni staveniště,
o obstaránízaYízeni a materiálu, výroby, dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladování, pojištění,
o zkoušky stanovené projektovou dokumentací nebo závaznými ČSN,
o revize dokladující funkčnost zařízení, doklady na použitémateriály v souladu se zákonem
č.22/t997 Sb., o technických požadavcíchna výrobky, a souvisejícími předpisy
e součinnost zhotovitele s projektantem při zpracovánízměny díla,
o zajištěnízvláštního užívánikomunikací v souladu se zákonem o komunikacích a prováděcích
předpisů, zabezpečenídopravně-inženýrských opatření,
o provádění průběžnýchtestů a komplexních zkoušek,
o provedení zkoušek hutněnízásypových Vrstev a pláně pod konstrukčnímivrstvami komunikací,
o zajištěnípráv k používánípatentů, know-how, SW, autorských práv, pokud se vyskytují,
o činnost odpovědného geodeta,
. zpracování a dodání předpisů pro provoz a údržbudíla,
o zaškolenípracovníkůprovozovatele, komplexníodzkoušení, uvedení do provozu,
r dodávku prvních provozních náplnído technologie,
o poskytnutí záruk na celé dílo, odstraňování případných vad v záručnídobě,
o obstarání veškených dalšíchpracísouvisejících se zhotovením díla.

3/

4/

Z důvodu odstranění

Součástípředmětu smlouvy

je téžzhotovení dalšípotřebné dokumentace,

dílenských

a konstrukčníchvýkresů, pokud jsou k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, atestů
a revizí k prokazování předepsané kvality a parametrů dokončeného díla, jakož i doklady nutné pro

vydání kolaudačníhosouhlasu, je-li stavebním úřadem vyžadován.

5/ Součástípředmětu smlouvy je veškerá dodavatelsko-inženýrská činnost spojená s provedením díla
a jeho uvedením do trvalého užívánía to zejména:
Vytyčenía ochrana všech podzemních zařízení v zájmovém územístavby na základě vyjádření a
povolení dotčených správců těchto sítí
zajištění vstupů na pozemky nutných pro provedení díla
projednání dočasných záborů ploch mezideponií a ploch zařízení staveniště (ZS) potřebných pro
provedení díla včetně úhrady poplatků
zabezpečenípříslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařizeni staveniště
kompletačníčinnostizhotovitele
ostraha staveniště, zajištěníbezpečnosti při provádění díla ve smyslu BoZP

.

o
o
o
o
o
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péčeo nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah
pojištěnístavby.

6/ Zhotovitel bude po dobu výstavby a komplexního vyzkoušení spolupracovat s objednatelem.
Vpřípadě, že zhotovitel bude vuvedeném období provádět práce na objektu čizařízenívodárenské
infrastruktury, jehož provoz bude muset být z důvodu postupu prací omezen či přerušen, upozorní
zhotovitel objednatele na tuto skutečnost zápisem Ve stavebním deníku minimálně týden předem'
objednatel zápisem do stavebního deníku požadovaný termín odsouhlasí nebo oznámí nejbližší
možný termín pro omezení či přerušení provozu' Zhotovitel bez předchozího souhlasu práce na
takovémto objektu či zařízení nezahájí.

7lDílo bude provedeno vnáležitékvalitě a dle veškerých předepsaných atestů, zkoušek a revizídle
čsru a dalších platných právních a technických předpisů a nařízení uvedených v zadávací
dokumentaci, kterými bude prokázáno dosaženípředepsané kvality a parametrů dokončenéhodíla.

8/ Smluvnístrany se výslovně dohodly, že normy ČsN (rozumí se tím i ČsN EN), jejichž použitípřichází
v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat za závazné
v plném rozsahu.

9/ Součástí předmětu smlouvy je zhotovení projektové dokumentace skutečnéhoprovedení

(v

podrobnostech realizačníprojektové dokumentace) v listinné (3 paré) a digitální podobě ve formátu
dwg a pdf' Dokumentace skutečnéhoprovedení bude provedena dle nížeuvedených zásad:
a) do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně
vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
b) ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u ktených nedošlo k žádným
změnám, budou označeny nápisem ,,beze zmén",
c) každý výkres dokumentace skutečnéhoprovedenístavby bude opatřen jménem a příjmením
osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
d) u výkresů, obsahujících změnu proti projektové dokumentaci pro provedení stavby bude
přiložen i doklad, ze kterého bude vypl'ývat projednánízměny s odpovědnou osobou zadavatele
(objednatele) a její souhlasné stanovisko'
10/ Geodetické zaměření skutečného provedení díla si zajišťuje zhotovitel prostřednictvím geodeta.
Veškerépráce, které jsou předmětem geodetického zaměření, mohou být zakryty až po zaměření.
Nedodrženítéto podmínky je považováno za hrubé porušenísmluvníchpovinností.

77l Dílo bude provedeno co do obsahu a rozsahu podle:
a) Projektové dokumentace, která bude předána zhotoviteli nejpozději v den předání/převzetí
staveniště.
b) Stavebního povolení, bylo-li vydáno.

c) Závazných rozhodnutí dotčených orgánů státní správy týkajícíchse díla, vydaných v mezidobí

od zahájení provádění díla zhotovitelem do předání díla objednateli.
V případě rozporů při určeníobsahu, rozsahu nebo provedení díla podle jednotlivých výše uvedených
bodů bude pro stanovení skutečného obsahu a rozsahu díla, k jehož provedení je zhotovitel pod|e
této smlouvy povinen, rozhodující nejdříve bod b), jako druhý bod a), jako třetí bod c).
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l!!.

TERMíNY A MísTo PINĚNí

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:
A) Termín zahájení
B)

díla:

L6. o3.2o2o

Termín dokončenídílaa jeho předání objednateli

do:

31. 05. 2020

Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce do jednoho týdne ode dne převzetí staveniště od
objednatele.
2/ Místem plněníje: ul. Stavbařů v Pardubicích.

!V.

CENA DítA

7/ Cena díla v rozsahu čl. lll. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením
veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačníchvlivů po celou dobu výstavby. Cena
díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.
Cena ceIkem bez

DPH

3 985 213,- Kč

(slovy: tři miliony devět set osmdesát pět tisíc dvě stě třináct korun českých)

2/ Zhotovit'el prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy je plátcem DPH, a v případě jakékoliv
změny, toto oznámí bezodkladně objednateli.

3/ Cena díla zahrnuje veškerépráce, dodávky a služby související s provedením předmětu díla v
rozsahu dle čl' ll. této smlouvy' Cena díla je doložena oceněným soupisem stavebních prací, dodávek
a služeb (doplněným položkovým rozpočtem), ktený je Přílohou č. 3 této smlouvy a tvoří součást
nabídky zhotovitele podané do zakázky,,Pardubice, ul. Stavbařů - kanalizace - HAVÁR|E'.

4/ Podmínky pro změnu ceny díla jsou uvedeny v oP

V.

PLATEBNí PoDMíNKY

1/ objednatelem nebudou poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. obě smluvní

strany se vzájemně dohodly, že dílčímzdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené
v příslušnémměsíci a za datum uskutečněnízdanitelného plnění prohlašují poslední den
kalendářního měsíce' Daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem až do výše 90

% celkové

smluvní ceny za provedení díla' Po dosaženítohoto limitu bude objednatel zhotoviteli zadržovat
všechny zbývající platby jako zádržné,které bude uvolňováno do 15-ti dnů po odstranění všech
případných vad a nedodělků uvedených v Zápisu o předánía převzetídíla.
2/ Po ukončení každéhokalendářního měsíce vystaví zhotovitel objednateli daňový doklad max. do
lhůty stanovené zákonem a současně do této lhůty ho prokazatelně doručíobjednateli. Nedílnou
součástídaňového dokladu je vždy zjišťovacíprotokol - soupis prací a dodávek provedených v daném
měsíce v členěnípo položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený
technickým dozorem objednatele. Zhotovitelje oprávněn zahrnout do daňového dokladu za příslušné
období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem.
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3/ objednatel a zhotovitel shodně konstatují, že pokud zhotovitel provede pro objednatele dle této
smlouvy i stavební nebo montážní práce (odpovídajícíčíselnémukódu klasifikace produkce CZ-CPA41'
až 43) bude je fakturovat v režimu přenesení daňové povinnosti podle ustanovení 5 92e) zákona
č.235/2oo4 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. objednatel dále prohlašuje, že nepoužije

výše uvedené práce výlučně pro soukromou potřebu nebo výlučně pro plnění, která nejsou
předmětem daně.

4/ Pokud objednatel zaplatí finančnímu úřadu daň z přidané hodnoty za zhotovitele, jako zákonný
ručitel (z titulu zákonného ručení)je oprávněn tuto pohledávku jednostranně započíst na peněžité
nároky zhotovitele vůčiobjednateli'

5/ Splatnost daňových dokladů smluvními stranami je dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne
řádného předání (doručení)faktury (daňového dokladu) zhotovitelem objednateli. Daňový doklad se
považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty příslušná hodnota zdanitelného
plněníve výšiodsouhlasenéobjednatelem odepsána z účtuobjednatele ve prospěch účtuzhotovitele
uvedeného v záhlaví SoD.
6/ Dalšípodmínky stanovíoP

Vl.

zÁRuKA

1/ Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záručnídoby záruku za jakost díla, tedy přejímá
závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručníchlhůt, odpovídat výsledku určenému v této
jakosti stanovených předanou
smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů
dokumentací.

a

21

lhotovitel poskytuje na dílo od data předání a převzetízáruku 60 měsíců.

3/ Dalšípodmínky stanovíoP.

Vll.

SMLUVNí PoKUw A FlNANčNízÁRUKA

1/ V případě, že zhotovitel nedodržítermín předání a převzetí díla dle čl. lll. odst. 1 písm. B) této
smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5% zceny díla
bez DPH zaokrouhlené nahoru na L00 Kč tj. 2 000,_ Kč zakaždý byť započatý den prodlení.

2/v

připadě, že zhotovitel nedodržítermínkteréhokoliv ze smluvních miIníkůdle čl' lll. odst. 1této
smlouvy o dílo, tj. včetně termínu zahájení prací, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši o,o5yo z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 2 000,- Kč za každý byť
započatý den prodlení. Pokud zhotovitel porušísvoji povinnost spočívajícív zahájení stavebních prácí
do 1 týdne ode dne převzetí staveniště od objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši o,L %o z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na ].00 Kč tj. 4 000,- Kč za
každý byť započatý den prodlení.

3/ V případě, že zhotovitel nedodržítermínpředání dokumentace skutečnéhoprovedení díla dle čl.
Xll' odst. L4oP, zavazuje se zhotovitel uhradit objednatelismluvnípokutu ve výši 0,o5% zceny díla
bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 2 000,_ Kč za každý byť započatý den prodlení.
a/ V případě, že zhotovitel neodstraní vady či nedodělky, uvedené v zápise o předání a převzetí díla
v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,o5 %
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z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 2 000,- Kč, za každý byť započatý den prodlení,
a to za každou vadu či nedodělek zvlášť.

5/ V případě, že zhotovitel před zahájením prací řádně nepřevezme staveniště v dohodnuté Ihůtě
nebo ve lhůtě stanovené objednatelem a/nebo zhotovitel nepředá objednatelivyklizené a ukIizené
staveniště v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
100 000,- Kč a dále smluvní pokutu 20 000,- Kč za každý započatý den prodlení nad rámec rnýše
uvedené jednorázové pokuty.

6/ V případě, že zhotovitel bude v prodlení s povinností nastoupit

odstraňování jakékoliv
reklamované vady v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,o5 % z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 2 000,- Kč, za každý byt
započatý den prodlení, ato za každou vadu zvlášť.
k

7/ Pokud zhotovitel porušíjiné povinnosti uvedené vtéto smlouvě o dílo nebo obchodních
podmínkách,zavazuje se zhotovitel uhradit objednatelismluvnípokutu ve výši o,o5%o z ceny díla bez
DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 2 000,- Kč zakaždéjednotlivéporušenípovinnosti.

8/ V případě prodlení s úhradou ceny díIa dle této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši o,o5

yo z

dluŽné částky zakaždý byt započatý den prodlení.

9/ Celková výše částky smluvních pokut není omezena, smluvní pokuty mohou být kumulovány a
kombinovány' Sjednáním a zaplacením smluvních pokut není dotčen nárok objednatele na náhradu
škody, způsobenéporušením kterékoliv z povinnosti takto zajištěných' Rovněž tak sjednáním a
zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven jeho povinnosti odstranit ve lhůtě stanovené
správcem stavby porušení, za které objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu, dokončit dílo nebo

jeho část, ani jiných povinností, závazkťl nebo odpovědností, které podle smlouvy o dílo můžemít.
Zhotovitel je povinen bezodkladně po odstranění porušenípodat objednateli důkaz o odstranění
porušení.Nedojde-li v dané lhůtě stanovené objednatelem k odstranění porušení, je možnénárok na
smluvní pokutu uplatnit opakovaně.
10/ V případě nedodržení oznámených a schválených termínů odstávek a výluk je zhotovitel povinen

uhradit objednateli veškerénáklady s tím spojené, včetně případných pokut a poplatků, které
v souvislosti s touto situací budou vyplývat z právních předpisů nebo z rozhodnutí správních úřadů.
11/ Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od doručenípísemného oznámení objednatele o uložení
smluvní pokuty zhotoviteli. oznámení o uloženísmluvní pokuty musívždy obsahovat popis a časové
určeníudálosti porušení podmínek Smlouvy o dílo, na základě kterého se zakládá právo objednatele
na zaplacenísmluvní pokuty, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty' objednatel si vyhrazuje
právo na určenízpůsobuúhrady platné smluvní pokuty.

t2/ Pokud zhotovitel nesplníněkterou svou povinnost sjednanou vtéto smlouvě o dílo a objednatel
nesplní dotačnípodmínky stanovené poskytovatelem dotace (dále také jen
subjekt")
a nebude tak oprávněn čerpat dotaci na spolufinancování předmětu díla
,,zprostředkující
její
nebo
části nebo bude povinen vrátit dotaci nebo její část, nebo uhradit z tohoto důvodu
jakoukoliv sankci poskytovateli dotace nebo třetí osobě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
v důsledku tohoto

smluvní pokutu ve výši takto nedočerpané popř. vrácené dotace nebo vůčiobjednateli požadované
sankce.
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pŘroÁruí oítR, vtlstrutcrÉ pnÁvo

1/ Podmínky předání a převzetí díla, jakož i nabytívlastnického práva objednatele stanoví oP

tx.

UKoNčENíSMLoUVY

]'/ Smlouva můžebýt ukončena písemnou dohodou nebo odstoupením od smlouvy podle zákona,
této smlouvy nebo podle oP. Dalšípodmínky stanoví oP.

x.

sPoLEčNÁ n ávĚnečruÁ usrnruoveruí

1/ Nedílnou součástítétosmlouvy jsou obchodní podmínky (dále také jen ,,oP"), které tvoří přílohu
č. 1 této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje a svým podpisem nížepotvrzuje, že byl seznámen
se oP, a že tyto oP bezvýhradně akceptuje. V případě rozporu mezi některým z ustanovení této

smlouvy a ustanovení oP je rozhodující ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se v'ýslovně
dohodly na vyIoučeníúčinnostinásledujících ustanovení oP: čl. xx. FlNANčNízÁRUKA

2/ Tuto smlouvu lze měnit, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, pouze dohodou stran Ve formě
číslovanýcha oběma stranami podepsaných písemných dodatků' K návrhům dodatků této smlouvy se
smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 10 dnů od doručenínávrhu dodatku druhé straně. Po
stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala. Za písemnou formu nebude pro tento
účelpovažována výměna e-mailových čijiných elektronických zpráv.

3/ Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to
ihned bez zbytečnéhoodkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců obou stran.
Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečízměny okolností podle 5 1765, odst. 2 občanského
zákoníku.

4/ obé smluvní strany se zavazují k mlčenlivosti a k znepřístupnění všech důvěrných informací
svěřených smluvním partnerům a k zachování obchodního tajemství, jestliže s ním budou

v souvislosti s touto smlouvou nebo jejím prováděním seznámeny.

5/ Všechny závazky, ujednání, povinnostia práva vypl'ývajícíztéto smlouvy o dílo se budou vztahovat
a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených stran jako pro
strany samé a všude, kde se tato smlouva zmiňuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit i pro právní
zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé. Tato smlouva jako celek,

ani jednotlivá práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného
souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účelpovažována výměna e-mailových,
či jiných elektronických zpráv.

6/ Pokud nebylo v této smlouvě nebo v oP ujednáno jinak, řídíse právní poměry z ní vypl'ývající a
vznikajícíobčanským zá koníkem.

7lTato smlouva

je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdržípo dvou. Smlouva
nabývá platnosti v den podpisu poslední ze smluvních stran a účinnostidnem uveřejnění v registru
smluv. obě strany prohlašují,že došlo k dohodě v celém rozsahu.
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8/ Přílohy Smlouvy o dílo:
Příloha č. 1: obchodní podmínky
Příloha č.2: Harmonogram postupu prací
Příloha č. 3: oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (doplněný položkový rozpočet)
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Příjoha č. 1 Smlouvy o díIo

oBcHoDNí PoDMíruxy
společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice. a.s.

l.

ÚvooNí UsTANoVENí

1'/ Tyto obchodnÍ podmínky (dále také jen ,,PodmÍnky" nebo ,,oP") ve smyslu ustanovení 1751 a
$
násl' občanského zákonku upravujÍvztah meziobjednatelem a Zhotovítelem založený ďmlouvou
o dílo (dále také jen ,,soD" nebo ,,Smlouva")' obchodní podmínky jsou nedílnou součástíSoD.

2/ Tyto Podmínky se pouŽijí vŽdy, pokud Smlouva neobsahuje jinou úpravu. Změny těchto
Podmínek mohou být učiněny jen písemně, a to stejným způsobem, jako Smlouva.
3/ VobchodnÍch

podmínkách jsou použÍty zkratky, pro lepšísrozumitelnost textu

je vtomto

odstavci, jakož ijinde v oP, uveden jejich přehled a plný význam zkrácených slov. Technický dozor
stavebnka (dále jen ,,TDs"), autorský dozor projektanta (dále jen ,,AD"), koordinátor bezpečnostia
ochrany zdraví při prácina staveništi(dále jen ,,Ko-BozP")

ll.

LHŮw PLNĚNÍ

1-/ Zhotovitel dokončícelé dÍlo a všechny jeho části (jsou-lijaké) ve lhůtě pro dokončenídÍla nebo
části díla (podle okolnostÍ), včetně:

a)

úspěšnéhoprovedení přejÍmacích zkoušek před převzetÍm díla, pokud budou

objednatelem poŽadovány, a
b) dokoněení veškeých pracÍ a činnostÍ,které jsou uvedeny v SoD tak, jak se poŽaduje k
tomu, aby bylo dílo nebo jeho část pokládáno za dokončenépro účelypřevzetí podle SoD

2/ Za řádné splnění SoD se povaŽuje okamŽik oboustranného podpisu zápisu o předání
a převzetí dÍla, a zároveň zápisu o odstranění drobných vad a nedodělků, věetně předání všech
požadovaných dokladů, atestů, jiných rozhodnutí potřebných pro užívánÍdíla a zároveň podpis
protokolů o odstraněnívšech vad zjištěných v průběhu záručnídoby.
3/ Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle závazného harmonogramu postupu pracÍ (dále jen
,,harmonogram"). Harmonogram je nedílnou součástíSoD jako jejÍ příloha č. 2.v harmonogramu
jsou vyznaěeny pro zhotovitele závazné dílčítermÍnyplnění, tzv. milniky resp. uzlové body (dále jen
,,uzlové body"). Změna harmonogramu je moŽná pouze na základě písemného dodatku k soD.
Uzlový bod se považuje za splněný, pokud zhotovitel v souladu se závaznými podklady stavby a

pokyny objednatele a TDS řádně dokončil všechny práce a dodávky a předložílveškeré
dokumenty vztahujícíse k příslušnémuuzlovému bodu. o dokončeníkaŽdého uzlového bodu
vyh otoví zhotovitel zá pis, kteď pode pisuje zhotovite l, objed natel a TDS.

4/ Zhotovitel následně předá objednatelí, nejpozději 7 dní před termÍnem prvního předání
staveniště, ke schválenÍ návrh podrobného programu pracÍ na celou dobu realizace předmětu
díla, s uvedením základních druhů zhotovovacích pracÍ v rámci jednotlivých stavebnÍch objektů
(So) a provozních souborů (Ps) a to aŽ do terrnÍnu předání a převzetí díla. Tento návrh
podrobného programu prací musÍ zohledňovat poŽadavky objednatele na součinnost s provozem
přÍpadně dotčenými zaiízenímia na součinnost s dalšími dotčenými subjekty projeKu. Dokud

t
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nebude program prací odsouhlasen objednatelem, jsou platné závazné termíny a období výstavby
harmoňogramu; program pracÍ musí být v souladu dílčímitermíny (milníky) dle
harmonogramu. Přehled skutečnéhopostupu prací ve vztahu k poslednímu schválenému
programu prací a ve vz[ahu k harmonogramu je zhotovítel povinen aktualizovat po celou dobu
realizace předmětu díla, nejméně v měsíčníchintervalech jako součást zpráw o postupu pracÍ.
Zhotovitel rovněŽ předá objednateli ke schválenÍ aktualizovaný program pracÍ, kdykoli předchozÍ

dle

program prací nesouhlasí se skutečným postupem nebo povinnostmi zhotovitele, nebo na

zákÍadě pokynu objednatele, a to nejpozději do 3 pracovnÍch dnÍ od obdrŽení pokynu. JestliŽe
objednatel kdykoli oznámí zhotoviteli, Že program prací (v mÍře, která je uvedena) neodpovídá
SoD, harmonogramu nebo skutečnémupostupu a úmyslům, které zhotovitel uvedl, předloŽÍ
zhotovitel opravený program pracÍ objednateli ke schválenÍ v souladu s tímto ělánkem.
5/ Zhotovitel potvrzuje, Že veškerésjednané lhůty jsou přiměřené a dostateěné pro řádné splnění
povinností vyplývajÍcÍch ze SOD. V přÍpadě, Že SoD nestanoví zhotoviteli pro splněnÍ nějaké
povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečnéhoodkladu v závislosti na tom, ke
kterému plnění podle SoD se příslušná povinnost vztahuje.

6/ Zhotovitel nebudo při provádění dila zodpovědný za prodlenÍ s provedenÍm díla způsobené
rozhodnutÍmi orgánů veřejné správy, pokud je nemohl předvÍdat nebo nemohl předejÍt jejich
vlivům. Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení předložit objednateli neprodleně
písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodIení.

7/

Jes1liže

v

průběhu pracÍ vystanou

skfié nebo jiné objektivní překážky,

které nemohl

objednatel ani zhotovitel předpokládat,zavazují se obě strany, Že se bezodkladně dohodnou na
řešeni včetně zohlednění přÍpadných dopadŮ do termÍnu plnění díla a učinívše pro odstranění
překáŽek.

8/ JestliŽe se zhotovitel domnÍvá, Že má nárok na změnu termÍnu dokončení díla nebo uzlového
bodu, oznámí to pÍsemně objednateli s popisem skuteěností odůvodňujícÍchvznik nároku.
oznámení je zhotovitel povinen uěinit bezodkladně poté, co se o takové skuteěnosti dozvěděl
nebo mohl dozvědět;jestliŽe zhotovitel svůj nárok neoznámí během 14 kalendářních dnů po tom,
co se dozvěděl (nebo měl a mohl dozvědět) o vzniku takové skuteěnosti, nárok na změnu termín
dokončenÍdílazaniká.

9/ Během jakéhokoliv přerušení prováděnÍ díla nebo jeho části podle SoD je zhotovitel povinen

v rozsahu stanoveném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpečnost

pozastaveného díla proti zničenÍ,ztráté nebo poškozenÍ, jakoŽ i skladovánÍ věcí opatřených
k prováděnÍ dÍla. Je rovněŽ povinen provést opatřenÍ k zamezení nebo minimalizaci škody, Kerá
by pozastavením provádění dÍla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutÍm
lhůt poskytnutých orgány veřejné správy apod.), přičemžo zamýšlených opatřeních je zhotovitel
povinen objednatele předem informovat. V případě, Že k přerušenÍ provádění díla nebo jeho části
dojde z důvodůvýlučně na straně objednatele, jdou nezbytně nutné náklady spojené s činností
zhotovitele podle tohoto odstavce k tížiobjednatele.
10/ Qbjednatel nenÍ povinen dílo převzít před uplynutÍm lhůty pro jeho dokončenÍ.

llt.

CENA DíLA, P|áTEBNí PoDMíNKY

za provedenÍ díla jsou zahrnuty veškerénáklady zhotovitele, které při plnění svého
závazku dle SoD nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen nák]ady, které jsou uvedeny v
podkladech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají. Jedná se zejména o náklady na
pořízenÍ všech věcÍ potřebných provedení díla, dopravu na mÍsto plněni vč' vykládky, skladování,
manipulačnía zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpeěení'
1,/ V ceně

2
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hygienické zázemÍ pro pracovníky a dodavatele, úklid průběŽný a konečný úklid staveniště vč.
zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobnÍ, technologické a

pracovnÍ postupy apod.), dokumentaci skutečnéhoprovedení, geodetické práce, provedení
předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčenÍ, prohlášení o shodě,
revizních protokolů a všech dalšÍchdokumentů nutných k řádnému zhotovenía předánídÍla. Dále
se jedná zejména o náklady na cla, reŽie, mzdy, sociální pojištění pojištěnÍ dle smlouvy, poplatky,
zábory, dopravní značení,zajištění bezpečnosti práce a protipoŽárních opatření apod. a další
náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí přÍslušných správních organů nebo dle
obecně závazných platných předpisů. V ceně jsou zahrnuty rovněŽ veškeré náklady na softWare'
licence k užÍváváníknow-how/software, nekompilované zdrojové kód programových a řídících
automatů s komentářem, popis softwarových aplikacÍ a nastavených parametrů, předání hesel
pro technologické celky apod'

2/ Cenaje stanovena podle příslušnédokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah
sjednané ceny je rozhodujÍcí soupis stavebnÍch praci dodávek a služeb s rlýkazem výměr, kter"ý
byl souěástÍ předané příslušnédokumentace' Pokud se v budoucnu ukáŽe, Že i přes přiměřenou
kontrolu objednatele v rámci zadávacího řízenípoloŽkoý rozpočet zhotovitele neobsahuje
veškerépoloŽky ěi správné počty měrných jednotek obsaŽené v předaném soupise stavebních
prací, dodávek a sluŽeb, pak platí, že takové chybějÍcípoloŽky či chybějícÍmnoŽství měrných
jednotek jsou předmětem plněnÍ a součástísjednané ceny díla. Zhotovitel nemá právo domáhat
se zvýšenísjednanéceny za dílo zdůvodů chyb nebo nedostatků v položkovémrozpoětu, pokud

jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplnéhoocenění soupisu stavebních prací,

dodávek a služeb.
Pokud se v budoucnu ukáŽe, Že položkový rozpočet zhotovitele obsahuje poloŽky, které nebudou
zhotovitelem realizovány či obsahuje nesprávné poěty měrných jednotek obsažené v předaném
soupise stavebních prací, dodávek a sluŽeb, pak plat( Že objednatel hradí cenu dle skutečně
provedeného rozsahu předmětu plnění, a to bez ohledu na to, jakým způsobem byla příslušná
část předmětu plněníoceněna v poloŽkovém rozpoětu a bez ohledu na to, zjakého důvodu takový
ěást díla nebyla realizována' Zhotovitel nemá právo domáhat se úhrady ceny za část díla, Kerá
nebyla realizována.

3/

Daňový doklad musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu poŽadované platnou
ěi údaje
nebudou správné, je objednatel oprávněn daňoqý doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti
zhotoviteli. Zhotovitelje povinen takový daňoqý doklad uvést do souladu s platnou právní úpravou
právnÍ úpravou. V případě, Že daňový doklad nebude obsahovat zákonné poŽadavky

- lhůta splatnosti Vtakovém přÍpadě
vystaveného dokladu objednatel

počÍná běžet ode dne doručeníopraveného

ěi

nově

i.

4/ Pokud zhotovitel v průběhu plnění smlouvy porušíopakovaně sjednané či stanovené podmínky
provádění díla, zejména bude-li opětovně v prodlení se splněním termínůjednotliv'ých závazných
milnÍkůdle časovéhoharmonogramu, je objednatel již při v pořadí druhém porušenÍ smlouvy
oprávněn pozastavit platby měsÍčníchdaňových dokladů na dobu, neŽ je toto porušenÍ smlouvy
zhotovitelem odstraněno, nejdéle však do doby řádného splnění celého závazku zaloŽeného
smlouvou. K tomuto postupu je objednatel oprávněn, aniŽ by muselo dojít k dohodě smluvních
stran o změně SoD a aniž by se tÍmto postupem dostával do prodlenÍ s platbami. Zhotovitel
vtakovém přÍpadě nemá nárok na náhradu škody anijiných rnýdajů souvisejících s pozastavením
měsíčnÍch plateb objed natelem'

lV. oBEcNÁ

PRAVIDIÁ PRo PLNĚNÍ soD

1rl Zhotovitel se zavazuje, Že na své nebezpečÍ a v rozsahu dle SoD a na vlastní náklady provede,
dokončÍ,vyzkouší,připraví k předčasnému uŽívánía ke kolaudaci (u částídÍla, u kter1ých není
vyŽadován zkušební provoz) a uvede do zkušebníhoprovozu ve smluvené době dílo (bez vad,
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nedodělků a nedostatků, které by nezabezpečovaly plnou funkčnost díla, a po provedení všech
předepsaných či sjednaných zkoušek), jehož předmět, rozsah a způsob provedení (dále předmět
dÍla)je Wmezen SoD, a to v souladu zejména se:
a) SoD, projektovou dokumentací ke stavebnÍmu povolení vč. technických zpráv, zadávací
dokumentací, soupisem stavebnÍch prací, dodávek a sluŽeb s ýkazem výměr, které tvoří
části zadávací dokumentace.
b) podmÍnkami pravomocného územního rozhodnutÍ
c) podmÍnkami pravomocnému stavebního povolení s podmÍnkami stanovisek a
stavebniho řÍzení
wjádřeními účastníků
d) stanovisky, povolenÍmi a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a samosprávy
e) pňslušnými technickými a technologickými normami
f) obecně závaznou právnÍúpravou

a

Všemi v.ýše uvedenými dokumenty zhotovitel disponuje, resp. se s nimi detailně seznámil. KaŽdý
těchto dokumentů je nedílnou součástíSoD, a to aniŽ by musel být k soD přiloŽen, nebo aniž by
na něj muselo b:ýt výslovně odkazováno.

z

2/ Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu dÍla průběŽně prověřovat Vhodnost projektové
dokumentace díla a dalšídokumentace a dokumentů, kter,ýmíje vymezen přeclmět a rozsah dÍla
a podle kteých je povinen předmět díla realizovat, včetně dokumentace pro provádění stavby'
zejména prověřovat zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízenÍmi, regulacemi a
normami a je povinen na jejich přÍpadný nesoulad nebo nevhodnost pÍsemně informovat
objednatele a správce stavby. Pokud YFe uvedené povinnosti zhotovitel nesplni odpovídá za
vady a důsledky včetně náhrady škody způsobenéobjednateli nebo třetí straně v důsledku tohoto
nesplnění a je povinen dílo a předmětnou projektovou dokumentaci a dalšídokumentaci a
dokumenty uvést do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, narlzeními, regulacemi a normami'
3/ Zhotovitel zajistÍ na vlastní náklady vydání a aktualizaci vešker'ých rozhodnutí, oznámenÍ
realizace dÍla nebo třetÍch stran. Tato
vyjádření státních organů a/nebo dotčených účastníků
rózhodnutí a oznámánÍ zahrnují mimo jiné povolení a souhlasy k provádění dočasných prací'

dopravních tlýluk, zemních prací, Wkopů a dalších činností,zvláštní užívaníkomunikací a
veřejných prostranství k provádění dÍla a souvisejících činnostÍ(skládky' mezideponie,
manipulaění pruhy apod.), povolenÍ k pobytu, povolenÍ k uŽívánípřenosných Wsílaček,povolení
k přemístění veřejných zaÍzeníapod.
Zhotovitel bude odpovÍdat za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerých postupů na
staveništi, zajištění správné technologické praxe při provádění dÍla a kvalitu a kvantitu všech
zhotovovacích pracÍ a zajištěníkvalitniho řízenía dohledu nad realizacÍ předmětu díla.

4/

5/ Zhotovitel se zavazuje objednateli TDs, AD, koordinátorovi BOZP umožnit kontrolu realizace
předmětu dÍla, a to kdykoliv v době jeho provádění. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit
vstup do veškerých prostor, které s realizací předmětu dÍla souvisejÍ a tak poskytnout možnost
prověřit, zdalije dílo prováděno řádně, a to i ve dnech pracovního klidu. Zhotovitel je povinen
poskytnout při prováděnÍ kontroly poŽadovanou součinnost, zejména pak zajistit účast
odpovědného personálu zhotovitele. zhotovitel umoŽnÍ objednateli kontrolu u výrobců za?ízenÍ,
Kerá tvoří nebo majÍtvořit součást díla. Tato kontrola nezbavuje zhotovitele plné odpovědnosti za
plněnÍ povinnostÍ v souladu se SoD.

6/ Zhotovitel se zúčastnídle pokynů objednatele a v rozsahu požadovanémobjednatelem

kolaudace (u částídíla, u kter'ých nenÍ vyŽadován zkušební provoz), uvedení dokončenéhodÍla do
zkušebního provozu a jeho průběhu aŽ do etapy vyhodnocenÍ.

7

Při plněnÍ SoD je zhotovitel povinen postupovat v souladu se zásadami projektového řízenítak,
aby bylo dosaŽeno maximální hospodárnosti při následném provozu díla.
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8/ Při plnění SoD je zhotovitel povinen řÍdit se pokyny objednatele, včetně pokynů technického,
přÍp. autorského dozoru objednatele a koordinátora BOZP (dále také jako ,,TDs" ,,AD", ,,Ko_
BozP"), vydanými v souladu

s dokumentacÍ

týkajícíse provádějí dí|a, tj. pokyny, Keré

nepředstavují změnu soD. V přÍpadě sporu smluvních stran , zda je určiý pokyn objednatele
v souladu se závaznou dokumentací stavby, je rozhodující stanovisko znalce' Pokud ze stanoviska
znalce vyplyne, že pokyn objednatele není vsouladu s předanou dokumentact, uzavřou smluvní
strany dodatek k SOD.

9/ Zhotovitelje povinen objednatele bez zbytečnéhoodkladu písemně upozornÍt na nevhodnost
jeho pokynů a důvody nevhodností specifikovat a tuto nevhodnost prokázat. K upozorněnÍ

zhotovitele je objednatel povinen se vyjádřit do 5 pracovnÍch dnů, nebude_li dohodnuta jiná lhůta.
Pokud bude objednatel na splnění pokynu přes upozorněnr najeho nevhodnost trvat, je zhotovitel
povinen pokyn objednatele splnit.

to/ Jdi v průběhu provádění dÍla ohrožena bezpečnost prováděnístavby, život nebo zdraví osob
nebo hrozí-lijinévážnéškody, nebo je-li dílo prováděno V rozporu se smlouvou, je objednatel, TDS
či Ko-BOzP oprávněn, respektive povinen, pokud to okolnosti vyŽadujÍ, zhotoviteli přikázat
přerušení prací na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu. Zhotovitel

takovym přÍkazem řídit.

je povinen

se

!7/ Zhotovitel zodpovÍdá za bezpečnost a ochranu zdravÍ vlastních pracovníkůa pracovníků
případných poddodavatelů podílejícíchse na zhotovení díla. Zhotovitel a jeho poddodavatelé
budou práce provádět ve smyslu zákona č. 309/2006 sb. o zajištěnídalšíchpodmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho prováděcích předpisů naiízení vlády č' 591'/2006
Sb. o bliŽšÍch minímálních poŽadavcÍch na bezpečnost a ochranu zdravÍ při práci na staveništích.
t2/ v

případě vzniku pracovního úrazu, havárie nebo poŽáru na pracovišti jsou dodavatelé

(poddodavatelé) povinni ihned tuto skutečnost oznámit objednateli.

13,z Přerušení provádění díla z důvodůuvedených v odst. 10 tohoto článku musí b1ýt zapsáno do
stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných lhůt plnění ani nezakládá nárok zhotovitele na
úhradu nákladů nebo škody, které mu tÍmto přerušením vzniknou.

14/ Pokud vznikne v průběhu plnění SoD povinnost přibrat koordinátora B1ZP zdůvodů
spočÍvajícíchna straně zhotovitele, je objednatel oprávněn takového koordinátora vybrat a zajistit,
a to na náklady zhotovitele.
t5/ Zhotovitel je povinen plnit povinnosti dle SoD tak, aby nevznikla škoda. Zhotovitelje povinen
objednatelí neprodleně oznámít, že vznikla nebo bezprostředně hrozÍ vznik škody, a včas přijmout
takové opatřenÍ, aby škodu odvrátil; současně je povinen navrhnout objednateli opatření
směřující k zamezenÍ škod. V případě porušenítéto povinnosti odpovídá zhotovitel objednateli
za škody, které mu tÍm vzniknou.
16/ Zhotovitel odpovÍdá objednatell i třetÍm osobám za veškerou škodu, která jim vznikne

v důsledku jednánÍ zhotovitele.

17/ Zhotovitel je povínen dodrŽovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl
souvislostÍs plněním SoD'

v

787/ Zhotovitel je povinen objednatele neprodleně, nejpozději však do 3 pracovnÍch dnŮ od
vzniku níŽe uvedené skutečnosti písemně ínformovat o tom, Že:
a) přestal plnit své splatné peněŽní závazky vůěi poddodavatelům podÍlejícímse na plněnÍ
soD,

b)zhotovitel se stalsubjektem, na nějŽ byl podán návrh na zahájení insolvenčnÍhořízení,
c) bylo rozhodnuto o tom, že vstupuje do likvidace,
d) přestal b1ýt oprávněn provozovat některou z činnosti která je předmětem SoD, anebo
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e)je jinak závaŽným způsobem omezena nebo ohrožena jeho schopnost plnit povinnosti dle
soD.
L9/ Zhotovitel prohlašuje, Že je vsouladu správnÍmi předpisy oprávněn provádět veškeré
činnosti, které jsou předmětem SoD, a že je k nim plně odborně způsobilý a dostateěně
kapacitně, materiálově i technicky vybavený.
20/ Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli, TDs, AD a KO-BOZP na jejich ústní
nebo písemnévyŽádání nejpozději však do 5 pracovních dnů od uplatnění požadavku,
poŽadované informace, vysvětlenÍ a konzultace vztahujÍcí se k plnění SoD.
21'/ Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, pak normy ČsN rru, zejména ěeské technické
normyl jsou pro zhotovitele závazné vtom smyslu, že stanovují minimálnÍ požadavky na realizaci
díla'
22/ Pokud nebude dohodnuto ve zvláštnímpísemném protokolu jinak, je pracovnÍ doba
zhotovitele na staveništi ze strany objednatele omezena příslušnými právními předpisy.
23 / Dalšípovinnosti zhotovitele:

a) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a sluŽeb pro objednatele

za optimál ních kva litativních podmínek,
b) zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízenÍpostupu prací,
za sledovánÍ dodrŽování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci
a zachovánÍ pořádku na staveništi,
c) vedoucÍ realizačnÍho týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba

musí být jako zástupce zhotovitele po dobu prováděnÍ prací, montáŽí a zkoušek díla
přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem

zhotovitele a přUímat oznámení objednatele,

d) zhotovitel je povinen označit pracovnÍ oděvy svých zaměstnanců vlastním logem
a zabezpečit označenípracovních oděvů zaměstnanců poddodavatelů logem

příslušnéhopoddodavatele,
e) zhotovitel při provádění dÍla v rámci předaného staveniště zajistÍ vlastními opatřenímj
sociální zařízenÍ pro pracovnÍky vlastní i pracovníky poddodavatelů,
f) zhotovitel se zavazuje, Že zaplatÍ ve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které
zhotovitel pro provedení díla vyuŽil,

g) zhotovitel nesmÍ bez předchozího písemnéhosouhlasu objednatele nakládat sjeho
majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, kteqý má objednatel ve svém
držení,úschově či pod svou kontrolou,
h) zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po
dobu jejich uŽÍvání,
j) zhotovitel zajišťujedopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady,
k) zhotovitel je povinen umoŽnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným
veřejnoprávním organům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpeěnosti práce,
kvality, dodržování technické dokumentace, harmonogramu pracÍ a udržovánÍpoÉdku
na převzatém staveništi, jestliže během inspekce objednatel zjistí, Že činnosti zhotovitele
prováděné na stavbě nejsou v souladu se smlouvou, bezpečnostnímipředpisy nebo
závaznými podklady stavby, je povinen o svých výhradách informovat zhotovitele
písemně záplsem do stavebnÍho deníku. Zhotovitel je povinen oprávněné připomÍnky
přUmout a ihned zjednat nápravu v souladu se smlouvou a závaznými podklady stavby.
oprávněné připomínky objednatele, které se týkajÍ bezpečného provozu ostatnÍho
zaiÍzení, nebo bezpečnosti pracujících bude zhotovitel odstraňovat okamŽitě. V přÍpadě
vážných závad je oprávněný zástupce objednatele oprávněn okamŽitě přerušit
prováděnou činnost zhotovitele aŽ do jejich odstranění.
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V.
t/

je

PoDDoDAVATELÉ

Zhotovitelje oprávněn provádět dílo nebo jeho část prostřednictvím poddodavatelů. Zhotovitel

povinen informovat objednatele

o

kaŽdém poddodavateli

V

dostatečnémpředstihu

tj.

minimálně 14 dní před zahájení pracÍ poddodavatele na staveništi. Poddodavatelé, se kterými se
uvaŽuje pro realizaci části díla, převyšujícíčástku 50o tis. Kč bez DPH dle smluvniho rozpočtu

musÍ být schváleni objednatelem' objednatel má právo neschválit poddodavatele. Tuto

skutečnost oznámí objednatelzhotoviteli písemně spolu s vysvětlením svého rozhodnutí.

2/ ZhotovtÍel odpovídá za činnost poddodavatele, jako

by

ji prováděl sám.

3/ Zhotovitel se zavazuje, Že práce na dÍle budou provádět pracovníci, kteří mají potřebnou
kvalifikacia odbornou způsobilost pro jimi prováděný druh prací. Zhotovitel poskytne na poŽádánÍ
objednateli doklady o kvalifikaci a způsobilosti osob, které vyuŽÍvá k plnění díla přímo nebo jako
své poddodavatele. Pokud nebude takové osvědčení předloŽeno, nebo bude shledáno jako
nedostatečné,musí zhotovitel na poŽádánÍ objednatele takového pracovníka odvolat a nahradit.
4/ objednatel je oprávněn požadovat vyloučenÍ jakéhokoliv poddodavatele, který neprovádí dilo v
souladu se závaznými podklady stavby (včetně, nikoli však pouze termínůa harmonogramu).
Zhotovitel je povinen na rnýzvu objednatele s takovým poddodavatelem ukončit spolupráci a
vyloučit ho z účastina provádění díla. Vyloučený poddodavatel je povinen bezodkladně opustit
m

ísto prováděn

Íd

íla včetně vykl izen í staven iště.

5/ Zhotovitel je povinen zajistit koordinaci vešker'ých činnostÍa dodávek potřebných pro
provedenÍ plnění podle SoD včetně činnostínebo dodávek zajišťovanýchpoddodavateli, popř.
jinými dodavateli a objednate|em, tak aby bylo zajištěno plynulé plněnÍ povinnostÍ zhotovitele
podle SOD.

6/ Raždý poddodavatelje povinen předat Ko-BozP prostřednictvím zhotovitele nejpozději 8 dnů
o rizicÍch vznikajících při pracovnÍch nebo
technologických postupech, které zvolil. RovněŽ je povinen poslqrtovat koordÍnátorovi BOZP

před nástupem na staveniště informace

součinnost potřebnou pro plněníjeho úkolů.

7/

Prokazoval-li zhotovitel v zadávacÍm řízeníkvalifikaci prostřednictvím poddodavatele, je

v přÍpadě jeho změny povinen takovou skutečnost projednat v dostatečném časovémpředstihu

je

s objednatelem; zhotovitel
vŽdy povinen
poddodavatele a způsob jeho náhrady.

sdělit objednateli důvod změny

takového

8/ Zhotovitelje povinen proplácet oprávněně vystavené daňové doklady (faktury) poddodavatelů,
a lo za podmÍnek stanovených ve smlouvě se poddodavatelem. Jestliže zhotovitel nesplní tuto

povinnost, můŽe objednatel (podle vlastního uvážení)na Žádost jím schváleného poddodavatele,
doloŽenou doklady prokazujÍcími řádné splnění příslušnéčásti závazku, oprávněnost nároku na
řádně uplatněnou platbu a při prodlení zhotovitele s úhradou delšíneŽ 30 dnů, zaplatit tomuto
poddodavateli dluŽnou částku (částečněnebo úplně) přímo. částxu vyplacenou poddodavateli
podle předchozí věty je objednatel oprávněn (podle vlastnÍ úvahy) zapoěíst zhotoviteli proti jeho
splatným nebo následně vzniklým finančnímpohledávkám nebo zhotovitele vyzvat k provedenÍ
neprodlené úhrady této částky na účetobjednatele. Tato přímá platba nemá vliv na příslušná
ustanovenÍSmlouvy o dílo, týkajÍcÍsezádržného a smluvnÍch pokut

Vl.

PoDK|áDY PRo PLNĚNí

I/ Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně, s odbornou péčíseznámilse všemi závaznými podklady
stavby převzatými od objednatele viz. přÍlohy SoD. Zhotovitel prohlašuje, že předané závazné
7

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo
podklady díla jsou dostatečné, jednoznačné, jemu plně srozumitelné a plně vhodné pro provedení
díla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v SoD.

2/ V piípadě podkladů dodávaných objednatelem po podpisu SoD je povinností zhotovitele

prověřit předané podklady a písemně objednateli oznámit zjištěnévady a připomínky do 10 dnů
pojejich převzetí.
3,/ Zhotovitel je povinen přesvěděit se před zahájením, resp' provedenÍm suých prací a dodávek, o
stavu jiŽ realizovaných pracÍ a dodávek na dÍle, na které jeho plnění navazuje nebo které s jeho
výkony souvisejí. Jakékoliv zjištěné nedostatky neprodleně písemně oznámÍ objednateli spolu s
návrhem na jejich odstranění.

4/ Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření SoD řádně prověříl místnípodmínky na staveništi, je
seznámen s výsledky všech provedených průzkumůa měřenÍ předaných objednatelem a lyjasni|
si všechny nejasné podmínky pro provedenÍ díla s pověřenými pracovnÍky objednatele při
prohlídce staveniště'

5/ Při nálezu funkčnísítě, která není součástÍpředaných podkladů, je zhotovitel povinen ve
spolupráci s objednatelem tuto sÍťidentifikovat, ochránit, následně zaměřit a zakreslit do
dokumentace skutečnéhoprovedení.
6/ NesplnÉli zhotovitel povinnosti stanovené vtomto článku, nenÍoprávněn později namÍtat, že
mu nebyly jakékoliv vady či nedostatky známy, pokud je mohl zjistit při vynaložení odborné péčea
nese úplnou odpovědnost a veškerénáklady na řádné dokoněenídíla.

ul.
I/

zMĚNA Dílá, oceŇovÁruí

Má-li byt v průběhu provádění díla změněn jeho dohodnutý obsah či rozsah, musí b;ýt taková

změna dohodnuta písemným dodatkem ke smlouvě

o dílo, podepsaným všemi smluvnímí

stranami, kteď bude specifikovat rozsah změny předmětu dÍ'la a změnu ceny díla.

2/ Veškerézměny v průběhu stavby budou probíhat v režimu změnového řÍzení. Na každou
změnu bude vystaven změnový list, kteď bude zařazen do tzv. Knihy víceprací,odpočtůa změn.
Změnové řízení postupuje ve třech krocÍch: 1) Návrh změny 2) Návrh ocenění změny 3)
Odsouhlasení změny. Ve změnovém řízení budou platit lhůty 10 pracovnÍch dní pro úkony obou
stran tj. pro zpracovánÍ Návrhu změny, vyjádření objednatele k Návrhu změny, k předloŽení
Návrhu ocenění, ke schválení Návrhu ocenění a k odsouhlasenÍ změny. Bude-li mezi stranami
existovat shoda o věcném vymezení změny díla, je objednatel opráVněn jednostranným pÍsemným
pokynem nařrdit realizovat takto změněné dílo i před uzavřením odpovÍdajÍcíhododatku ke
smlouvě; ocenění změny díla se potom řÍdÍ postupem dle odst. 3 tohoto ustanovení.
3/ Objednatelje oprávněn omezit ěi rozšÍřit rozsah díla (méněpráce či vícepráce), nebo poŽadovat
jinou kvalitu prací a dodávek souvisejících s dílem (dále jen ,,změna dÍla"), a za tím úěelem jsou
smluvnÍ strany povinny uzavřít dodatek k soD, který požadovanou změnu dÍla popisuje. Zhotovitel
je povinen na základě poŽadavku objednatele přistoupit na změnu rozsahu díla, která dílo
omezuje či rozšiřuje. V případě, že dojde ke změně předmětu plněnÍ (vícepráce či méněpráce)'
nerealizaci části předmětu plněnÍ (např. z důvodu, Že původně stanovený rozsah předmětu plněnÍ
bude při realizaci ve skutečnosti v menším rozsahu) nebo jiným okolnostem majícÍm vliv na cenu
dfla dle ustanovenÍ smlouw o dÍlo, bude změna ceny díla kalkulována na základě jednotkov'ých
cen uvedených v nabídce. Cena pracía dodávek v nabídce neuvedených bude oceněna vsouladu
s článkem Vlll. Na základé provedené rekalkulace bude formou dodatku upravena smluvená cena
díla.

I

PřÍloha č. 1Smlouvy o dílo

4/ Pokud by změna dÍla znamenala i změnu dodrŽenÍ dílčílhůty plněni musí návrh obsahovat
změnu lhůty plněnÍtÍm dotčených uzlových bodů; v případě návrhu změny lhůty předánídÍla musí
b]ýt současně přesně uvedeny i nové navrhované lhůty splnění veškeých ještě nedokončených
uzlovybh bodů.

5/ V případě změny díla, která si vyzádá změnu stavebního povolení, poskytne zhotovitel
objednateli veškerépodklady, aby mohl o změnu stavebnÍho povolení požádat.
6/ Pokud objednatel souhlasí se změnou v rámci změnového řízení, uvedenou změnu potvrdí
dodatku ke smlouvě o dílo' Nedohodnou-li se smluvnÍ strany na změně, je rozhodujÍcí

v

stanovisko znalce určeného objednatelem. Bez potvrzeného dodatku nenÍ zhotovitel oprávněn
změnu díla provést.

7/

Dodatky budou vzestupně čÍsloványa vydávány ve

obdržÍobjednatel a dvě zhotovitel.

4 vyhotoveních, znichž dvě vyhotovení

8/ Pokud zhotovitel nesplní své povínnosti stanovené v tomto článku ani po výzvě objednatele
zapsané do stavebnÍho deníku, je objednatel oprávněn zajistit splnění těchto povinností

prostřednictvím třetí osoby, která bude odpovÍdat za vady jí provedené části díla a poskytne za ni
záruku za jakost poŽadovanou objednatelem; vtomto přÍpadě uhradí zhotovitel objednateli
všechny vzniklé náklady a škody.

9/ NenÉli v SoD uvedeno jinak, bude pří oceňování poloŽek postupováno následujícím způsobem:
PřÍslušná sazba nebo cena la každou poloŽku činnosti zhotovitele, zhotovovacÍ práce, sluŽby
nebo dodávky znamená sazbu nebo cenu pro tuto položku uvedenou v Soupisu stavebnÍch praci
sluŽeb a dodávek s výkazem výměr, nebo v jiné částiSoD.
Tento způsob ocenění se použije i pro oceněnÍ položek, které budou realizovány jako součást

odsouhlasených vícepracÍ (a rovněž pro ocenění položek, které nebudou realizovány jako součást
méněprací), pokud je charakter činnostízhotovitele, zhotovovacÍch pracr, služeb náno oooávxy
stejný jako čínnosti,zhotovovacÍ práce, služby nebo dodávky, které jsou uvedené a oceněné v
Soupisu stavebních prací, sluŽeb a dodávek s výkazem výměr nebo v jiné částíSoD.
Příslušná nová sazba nebo cena za kaŽdou poloŽku činnosti zhotovítele, zhotovovací práce, sluŽby
nebo dodávky, bude stanovena, jestliže:
(a) tvoří součást změny díla, a zároveň

(b) není obsažena v kterékoliv částiSoupisu stavebních pracr, sluŽeb a dodávek s výkazem
v'ýměr nebo v jiné částisoD, azároveň
(c) žádnou zuvedených sazeb ani cen uvedených vSoupisu stavebních prací, sluŽeb a
dodávek sWkazem výměr nebo vjínéčásti Smlouvy o dílo nenÍ moŽné považovat za
odpovídajÍcÍ'neboť činnost zhotovitele, zhotovovací práce, sluŽby nebo dodávky
nevykazují podobný charakter ani nejsou realizovány za podobných podrnínek (toto je
povi nen pr okázat zhotovitel).
Poté bude přÍslušná nová sazba nebo cena za kaŽdou poloŽku činnosti zhotovitele, zhotovovací
práce, sluŽby nebo dodávky, stanovena následujícím postupem:

a)
b)

bude odvozena od některé odpovÍctající sazby nebo ceny uvedené v Soupisu stavebních pracÍ,
sluŽeb a dodávek s rnýkazem výměr nebo v jiné části SoD;
u poloŽek, služeb a čínností,které nejsou obsaženy v Soupisu stavebních prací, sluŽeb a
dodávek s výkazem výměr nebo vjiné části Smlouvy o dí|o, podle následujícÍho kalkulačního
vzorce rozboru ceny:
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1"

Přímý materiál

2

Mzdv

3

Odvody

4

Stroie

5

ostatní ořÍmé nákla<ly

6

PřímézpracovacÍ náklady

(2+3+4+5)

Příménákladv

(1+6)

7

ReŽie výrobní

G9%zG)

8

Režie správní

(27%26\

Neořímé nákladv

(7+8)
(1+0+7+8)

I

Nákladv c€lkem

Zisk

13yo7g+7+B)

10

Nekalkulované náklady

(35% z mezd)

{1+6+7+g+g+10)

Jednotková cena celkem

Přímé pořizovací nák]ady na přímý materlál budou zhotovitelem doloženy fakturou (daňovým
dokladem) za nákup materiálu od prvnÍho dodavatele a dále budou doloŽeny ostatní přímé
náklady;

c) u dodávek
d)

zaÍízenía strojů budou WuŽity aktuální ceníky vyrobců, platné v době podání
nabÍdky, povýšenéo příměřený zisk Ve výši 3% a nutné vedlejšínáklady.
podle ceníkůÚstavu racionalizace ve stavebnictvÍ (ÚRs), platných v den uzavření Smlouvy o

dílo.

Zhotovitel vŽdy předloŽÍ objednateli návrh příslušnénové sazby nebo ceny s uvedenÍm postupu přa
jejím stanovenÍ. Nově stanovené sazby nebo ceny budou V souladu s cenovou úrovnÍobvyklou
v áoně a místě realizace předmětu dÍla. objednatel návrh zhotovitele posoudí, schválí nebo upraví
tak, aby byl v souladu s výše uvedenými podmÍnkamí soD. Konečnérozhodnutí o stanovení nové
sazby nebo ceny náIeŽí objednateli'
Výše uvedeným způsobem bude obdobně postupováno V případě méněprací

VlIl. STAVEBNí DENÍK
1,/ zhotovitel je povlnen Vést o provádění díla a o postupu pÍacístavební denÍk v souladu
s právními přeápisy, tj. s 157 Stavebního záRona a přflohou č. 16 vyhlášky Ministerstva místnÍho
rozvoje č.499/2006 sb. o dokumentaci staveb-

2/

PrvnÍ průpis dennÍch zápisů ve stavebním denÍku bude zhotovitelem připraven k předáníTDS

je
následujÍcÍ pracovní den do 1o.oo hodin. Druhý průpis dennÍch zápisů ve stavebním deníku
zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu stavebního denÍku tak, aby byl k dispozici
v případě ztráty nebo zničeníori$inálu'

je povinen zajlstit trvalou

přÍstupnost stavebnÍho deniku na staveništi. Zápísy
provádět orgán státního stavebnÍho dohledu, AD,
prováděnÍ
do
deníku
můŽe
díla
vztahujícÍ se k
pracovnÍci
pověření
stran.
smluvnÍch
TDs, Ko-BoZP a

3/

Zhotovitel

s provedeným zápisem nesouhlasí je povinen připojit svoje vyjádření
platÍ pro přÍpad, Že objednatel, AD, TDS nebo Ko-BozP nesouhlasÍ se
pravidlo
k zápisu' Stejné
záznamem zhotovitele.

4/ JestliŽe zhotovitel
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tX. znŘízeruí, MATERÁLY, PRAcoVNÍ PoSTUPY A KVALITA PRoVEDENí
L/ Zhotovitel vyrobí nebo obstarázařízení a materiál a dále provede práce, potřebné k realizaci

předmětu díla:

a) způsobem uvedeným v SoD (|e-li stanoven),

b) odborně a pečlivě, v souladu s uznávanou dobrou praxÍa s péčÍřádného zhotovitele
c) za pomoci vhodně vybavených zařízení a bezpeěných materiálů, neníJi ve SoD uvedeno

jinak

d) v rozsahu stanoveném v SOD

2/ zhotovitel předloŽí podrobnosti o opatřenÍch a metodách, které navrhuje přijmout pro realizaci
předmětu díla, kdykoli o to bude objednatelem požádán.

3/ Pro dÍlo mohou b:ýt pouŽity jen takové výrobky, materiály, konstrukce nebo zařÍzení, jejichŽ
vlastnostiz hlediska způsobilostidíla pro daný účelzaruěují,Že dílo při řádném provedenía běžné
údrŽbě po dobu předpokládané Životnosti splňuje a bude splňovat poŽadavky na mechanickou
pevnost a stabílitu, ochranu zdraví a ŽivotnÍho prostředí, poŽárnÍ bezpeěnost, bezpečnost při
uŽívánía ochranu proti hluku a na úsporu energie. Zhotovitel se zavazuje a ručíza to, Že pÍi
realÍzaci díla nepouŽije Žádný materiál, výrobek, materíál, konstrukci nebo zařízení,o kterém je
známo, že je škodli\4ý, nebo nemá požadovanou certifikaci.
4/ Zhotovitel je povinen včas prokázat kvalitu díla předepsanými zkouškami, atesty, měřeními,
certifikáty a prohlášeními o shodě na pouŽité a zabudované materiály a zaYÍzení, dle relevantních
norem a podmÍnek SoD a oP.

5/ Zhotovitel je povinen na své náklady předat objednateli následujÍcí vzorky materiálů a
potřebné informace ke schválenÍ před tím, než budou materiály pouŽity na stavbě nebo ke stavbě:
standardní vzorky materiálů od výrobce a vzorky uvedené SoD, to vše na náklady zhotovitele, jako
jsou např. zkušebnÍ vzorky betonů, štěrkopísku apod., a dalšívzorky podle pokynů objednaiele.
Pokud

se

smluvní strany v určitémpřÍpadě nedohodnou jinak, budou vzorky objednateli

předkládány na staveništia bude k nim připojen protokol s následujÍcími údaji:
a) materiál (název, popis, obchodníznačka);

b)ýrobce, dodavatel;
c)datum předloženÍ;
d) zamýšlenépouŽití v rámci realizace předmětu díla;
e) mÍsto pro odsouhlasení vzorku objednatelem nebo TDS (podpis a datum)
KaŽdý materiálje zhotovitel oprávněn použítpouze po vydánísouhlasu s jeho použitímze strany
objednatele.

6/ objednatel v kteroukoliv potřebnou dobu bude mít plný přístup do všech částístaveniště, a
během výroby, produkce a výstavby a dalšÍch souvisejících činnostís realizací předmětu díla (na
staveništi a kdekoliv jinde) bude oprávněn prověřovat, kontrolovat, měřÍt a zkoušet materiály a
práci a kontrolovat postup výroby technologických zařÍzení a produkci a zpracovánÍ materiálů
výsledky veškerych činnostÍ.objednatel můžepožádat, na náklady zhotovitele, o test materiálů
nebo test funkčnostÍ technologického zařízení za osobní účastizhotovitele přímo u výrobců těchto
zaiízenÍanebo dříve, než budou tyto materiály nebo technologická zařízení dodány na staveniště
nebo před instalacítakor{ch materiálu nebo zařÍzení na staveništi.

7/ Zhotovitel předloží objednateli plán jakosti včetně kontrolního a zkušebního plánu (KZP)
nejp9zději 30 dní po zahájení zhotovovacÍch prací, přičemŽ KZP bude zhotovitelem postupně
v průběhu realizace předmětu díla upřesňován, projednáván a odsouhlasován objednatelem a
bude v průběhu zhotovovánÍ dÍla pro zhotovitele závazný. Objednatel je oprávněn kontrolovat
dodrŽování a plnění postupů podle kontrolnÍho a zkušebního plánu a v případě odchylky
zhotovitele od podmÍnek a postupů uvedených v kontrolnÍm a zkušebnímplánu požadóvá
okamžitou nápravu včetně opakování kontrol, zkoušek, testů, měřenÍ ad.; v případě váŽného
1,I
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porušenípovinnostÍ zhotovitele oproti kontrolnímu
pozastavit realizaci předmětu dÍla.

a

zkušebnímu plánu můžeobjednatel

8/ Kontrolní a zkušebnÍ plán bude minimálně obsahovat:
a) předmět zkoušení

způsob zkoušenía médium
c) četnost a frekvenci zkoušení
d) předpokládané trvání zkoušek
e) stanovenídlejaké normy nebo postupu bude zkoušeníprováděno
f) jakých výsledků zkoušenÍ má být dosaŽeno
b)

objednatel bude zhotovitelem vŽdy piizván ke všem kontrolním zkouškám

9/

prováděných zhotovitelem, a to nejpozději 3 pracovní dny před jejich konánÍm.

a

testům,

Výsledky všech kontrol, zkoušek a testů zapíše zhotovitel do stavebniho deníku a uvede
pravidelné
měsíčnÍzprávé o postupu prací. Konečný souhrn všech provedených kontrol,
v
zkouŠek a testů předá objednateli při přejímacímřízení dokončenéhodfla.

10l

Ll/

Zhotovitel poskytne objednateli plnou součínnost a příleŽitost k vykonávánÍ těchto činností,
včetně toho, že mu zajistÍ přístup, svá zařízení povolení a bezpečnostnÍvybavení. Žáoná tato
či n

nost nezbavuje zhotovitele Žádné povi n nostÍ an i od povědn osti.

L2/ Zhotov]telje povinen poskytnout veškerépřístroje, asistenci, dokumenty a dalšíinformace,

elektřÍnu, média, vlastní vybavení a zaíÍzení,pohonné hmoty, paliva, nástroje, pracovní sílu,
materiály a vhodně kvalifikovaný a zkušený personál, tak jak je to nutné pro účinnéa íádné
provedeňí zkoušek. zhotovltel spolu s objednatelem odsouhlasí čas a místo pro určenézkoušky
jednotlivých zaíízení,materiálů nebo jiných ěástÍ předmětu díla. V případě odběru vzorků musÍ být

rozbory a zkoušky provedeny akreditovanými laboratořemi nebo laboratořemi s odbornou
způsobilostív závislosti na účeluzkoušek.

13/ Objednatel můžezměnit místo nebo detaily urěitých zkoušek nebo vydat pokyn zhotoviteli'

aby provedl dodatečnézkoušky. JestliŽe tyto pozměněné nebo dodatečné zkoušky prokážou, Že
zkoušené zařízení, materiály, práce nebo výsledek ěinnosti nejsou v souladu s podmínkami SoD,
ponese náklady na provedení těchto pozměněných nebo dodatečných zkoušek zhotovitel, bez
ohledu na jiná ustanovenísoD.
(na základě jeho qýzvy) nejpozději 24 hodin předem svůj úmysl
zuóastňit se zkoušky. JestliŽe se objednatel nedostavÍ na dohodnuté mÍsto ve smluvený čas, může
zhotovitel přistoupit ke zkouškám (nedostal-li ovšem od objednatele jiné pokyny), o nichŽ se poté

14l objednatel oznámí zhotoviteli

přÍtomnosti objednatele. Zhotovitel je povinen předat
objednateli bez odkladu autorizované, řádně potvrzené zptáw a protokoly o průběhu a výsledku
zkoušek, vypracované odborně způsobilou osobou. Jakmile byly poŽadované zkoušky provedeny,
objed natel potvrd Í zhotovítel i zprávy o zkouškách.

bude mít za to, Že byly provedeny

v

15l objednatel je oprávněn provádět vlastnÍ zkoušky nezávisle na zkouškách prováděných

zhotovitelem; zhotovitelje povinen poskytnout poŽadovanou nezbytnou součinnost'

16l Zhotovitel provede individuálnÍ a komplexní zkoušky.
lndiviouátní zkoušky - individuálnÍm vyzkoušenímje provedení vyzkoušeníjednotlivých elementů
zaÍízenÍv rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáŽe zařízenÍ' zhotovitel je
povinen konání individuálních zkoušek oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny před
termínem jejich konání. objednatel má právo se těchto zkoušek zúčastnit.Průběh a v:ísledky
individuálnÍrch zkoušek zapiše zhotovitel do stavebního deníku. Náklady na provedenÍ
ndivid uá nÍho vyzkoušen Í tvoří součást na bíd kové ceny d íla.
Komplexní zkoušky - komplexním vyzkoušenÍm prokazuje zhotovitel, Že je dílo (nebo jeho
ucelená, samostatného provozuschopná část) řádně a v poŽadované kvalitě dokončeno, Že

i

l
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splňuje poŽadovanou funkci a Že je jako ce|ek schopno zkušebního provozu. Zhotovitel je povinen
konánÍ komplexních zkoušek oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny před termínem jejich
konánÍ. objednatel má právo se těchto zkoušek zúčastnit.o průběhu a výsledcích komplexního
vyzkoušení bude sepsán zápis do stavebního denÍku a dále pořízen správcem stavby samostatný
zápis. Náklady na provedenÍ komplexního vyzkoušenítvoří součást nabídkovéceny díla.

t7/ Jestliže v důsledku šetření, prohlÍdky, měření nebo zkoušeníobjednatel zjistÍ, Že je některé
zaŤízení,materiály nebo práce závadné, nedosahují poŽadované kvality nebo jinak neodpovÍdá
podmÍnkám SoD, můŽe objednatel zařízení, materiál, práci nebo výsledky činnosti odmítnout tak,

že to oznámí zhotoviteli, spo|u s udáním důvodů.Poté je zhotovitel povinen zjištěnou vadu
bezodkladně opravit a zajistí, aby odmítnutá poloŽka odpovídala podmínkám SoD. Jestliže
objednatel poŽaduje, aby bylo toto zařÍzení, materiály nebo práce znovu zkoušeny, budou se
zkoušky za stejných podmÍnek opakovat' objednatel odmítne zařízení, materiály nebo u.ýsledky

ěinností i v případech, kdy na základě r4ýsledků opakovaných zkoušek zjistí, že dotčenéz.aiÍzení,

materiály nebo výsledky činnosti nedosahují poŽadované kvality nebo jinak neodpovÍdajÍ
podmínkám SoD.

t8/

Bez ohledu na průběh a výsledky předchozích zkoušek nebo certifikacÍ můŽe objednatel

vydat zhotoviteli pokyny k tomu, aby na náklady zhotovitele:

a) odstranil ze staveniště veškerá zařízení nebo materiály, které nejsou v souladu s

podmÍnkami SoD nebo podmínkami obecně závazné právní úpravy nebo technických norem
b) odstranil a znovu provedljakékolív práce nebo realizoval činnosti, které nebyly provedeny
v souladu s SOD,

c) provedl jakékoliv práce nebo realizoval ěinnosti, které jsou podle názoru objednatele
bezodkladně nutné pro bezpečnost na stavbě, ochrany Životního prostředí a ochrany
majetku aÍitŽz důvodu nehody, nepředvídatelné události nebo jinak.
Zhotovitel splní pokyny v době, kterou bude doba stanovená v pokynu správcem stavby, nebo

okamžitě, jestliže je stanovena bezodkladnost podle odstavce (c).
JestliŽe zhotovitel nesplnÍ (nebo nenÍ-|i schopen splnit) pokyn nejpozději do termÍnu stanovenému

objednatelem, bude objednatel oprávněn zajistit realizaci předmětných činnostíjinýmzpůsobem,
např. můženajmout a zaplatit jiné osoby, které práce nebo činnosti provedou; zhotovitel bude
povinen zaplatit objednateli všechny náklady plynoucí z tohoto nesplnění (nebo neschopnosti

splněnQ.

X.

PRoVÁDĚruí oín

1rl objednatel předá zhotoviteli staveniště před termínem zahájení prací, a to Vtermínu

dohodnutém smluvními stranami nebo jednostranně stanoveném objednatelem. Zhotovitel je
povinen si staveniště řádně a včas převzít. V přÍpadě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště
se jedná o neposkytnutÍ součinnosti na straně zhotovitele, kterou je objednatel oprávněn
sankcionovat způsobem, stanoveným ve SoD. o předání a převzetí staveniště vyhotovÍTDs zápis.
Předánístaveniště se uskutečnÍ pÍsemně za účastiodpovědných zástupců obou smluvnÍch stran.
Zhotovitelje povinen při přejímánístaveništěprověřit, zda staveniště nemá překáŽky' které brání
provedenÍ díla. Hranice předaného obvodu staveniště dle zápisu o předání jsou pro zhotovitele
závazné. Vyznačeníobvodu staveniště, vyznačenízákladních směrových a výškouých bodů a
podzemnÍch vedenÍ uvedených v zadávací dokumentaci (zD), zabezpečízhotovitel' Zhotovítel je
povinen se seznámit při převzetí staveniště s aktuálním rozmÍstěním a trasou stávajících
inŽenýrských sítí,rozvodů a souvisejÍcÍch zařízení na staveništi a přilehlých pozemcích dotěených
prováděním díla a tyto sítě a jejich vytyčení a označenívhodným způsoben chránit tak, aby
v průběhu realizace předmětu díla nedošlo k jejich poškození. Dojdeli k poškození inŽenýrskýcň
sÍti je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozenésítě do původnÍho stavu. zhotovitél nese
veškeré náklady na opravu sÍtíauvedenÍdo původnÍhostavu, a to včetně přÍpadných škod, pokut
a nároků, vznesených vlastniky nebo správci dotčených sítÍ.Zhotovitel je povinen dodrŽovat
všechny podmínky správců nebo vlastníkůsítía nese veškerédůsledky a škody vzniklé jejich
13
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nedodržením.zhotovitel je povinen užÍvatstaveniště pouze pro účelysouvisející s prováděnÍm
díla a při užívánístaveniště je povinen dodržovat veškeréprávní předpisy.

2/ 1hotovitel je povinen provést dílo v souladu se závaznými podklady díla a pokyny objednatele,
včetně pokynů TDS vydanými v sou|adu se SoD a v jejich mezÍch s principy projektového řÍzení.
3/ objednatelje oprávněn a zhotovitelje povinen průběŽně kontrolovat, zda je dílo prováděno v
souladu s harmonogramem. V případě zjištění prodlení oproti termÍnům uvedeným
v harmonogramu je zhotovitel povinen provést opatřenívectoucí k odstranění časovéhoprodlenÍ.

je povinen organizovat a řídit časový i věcný postup provádění díla. Zhotovitel je
povinen po celou dobu prováděnÍ díla řídit provádění díla po celou dobu realizace svými

4/

Zhotovitel

zaměstnanci minimálně

v tomto složení:

a) stavbyvedoucí,
b)

zástupce stavbwedoucího nebo mistr,

c) pracovník kontroly a řízeníjakosti.

V

souladu se StavebnÍm zákonem jmenovitě

s

153 (stavbyvedoucí a stavební dozor),

s

158

(Vybrané činnosti ve výstavbě) a S 16o (Provádění staveb) musí zhotovitel zabezpečit odborné
vedenÍ realizace díla stavbyvedoucím, kteď má pro tuto vybranou činnost ve výstavbě patřičnou
autorizaci Českékomory autorizovaných inŽenýrů a techniků.

5/ Zhotovitel je povinen Wbudovat, provozovat a následně odstranit zařízení staveniště. VybavenÍ
zaiízení staveniště objekty bude dle potřeb a zvyklostÍ zhotovitele; rozsah vybavení je plně na
zhotoviteli, veškeré náklady zhotovitel zahrnul do nabídkovéceny díla. Na zaÍízenÍstaveniště je
povinen si obstarat veškerá potřebná stavební povolenÍ, kolaudaění souhlas a jiná potřebná
úřednÍpovolení'vyŽadujÉlise podle účinnýchprávnÍch předpisů, a předloŽitTDS jejich kopii do 5
pracovních dnů od nabytÍ právnÍ moci takových povolení. Bez potřebných úředních povolení není
zhotovite l oprávněn za řÍzenÍ staven iště vybudovat, přípa dně provozovat.

6/ Zhotovitel bude udržovat staveniště přiměřeně volné od všech překážek. Zhotovitelje povinen
provádět průběžnýúklid staveniště umožňujícíplynulé prováděnÍ stavby a průběžnýúklid
přístupovych komunikací a okolí stavebních pozemků od znečištěnízpůsobenéhoprováděním
díla. Před podáním výzw k převzetí díla je zhotovitel povinen provést závěrečný úklid staveniště a
díla, jímŽ zhotovitel zcela vyčistÍstaveniště a v návaznosti na to uvede stavbu a její okolí do
reprezentativního stavu umoŽňujÍcího jejich uŽívání v souladu s účelemSoD. Do potvrzení zápisu
o předání a převzetÍ díla je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi věci, které mohou byt
potřeba pro účelypřejímacÍho řízení;tyto věci je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5
pracovních dnů ode dne potvrzenÍzápisu o předánía převzetídíla.

7/ Povolení a dočasnéužíváníveřejných a jiných ploch a na výkopy, obstará a poplatky za ně
zaplatÍ zhotovitel, stejně tak i poplatky a případné pokuty za delšíužÍvání,neŽ byla dohodnutá
doba.

8/ Skladování vlastnÍch dodávek během realizace díla na staveništi nebo jiném místě zajistí

zhotovitel na své náklady a vlastní nebezpeěí.

9/ Zhotovitel oclpovídá za nakládánÍ s odpady vzniklými v rámcijeho činnosti podle SoD. Likvidaci
přebytečných materiálů a odpadů vzniklých přirealizaci díla a jejich dopravu na skládku ktomu
určenou zajistí zhotovilel na své náklady a vlastnÍ riziko v souladu se zákonem o odpadech ě.

Í85/2aoL Sb., v platném znění.

Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí dÍla přehled o druzích a množstvÍ
líkvidovaných odpadů a doklady potvrzující způsob uloženíčiIikvidace těchto odpadů.

to/

ZhoIovitel zajistí včas veškerá média nezbytná pro řádné provádění a dokoněení dÍla.
Náklady na úhradu spotřebovaných energií a médiíhradí zhotovitel a jsou součástísmluvní ceny'

!L/
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L2/ Zhotovitel je povinen umoŽnit pracovnÍkům technického dozoru kontrolu všech činnostÍ
zhotovitele souvÍsejícíchse zhotovením díla. Dále je zhotovitel povinen zajistit úěast svých
odpovědných pracovníkůna prověření svých dodávek a pracÍ, které provádí pracovník
odběratelské kontroly a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od
projektu.

13l Pracovníci technického dozoru nebo oprávněné osoby objednatele jsou oprávněni dát
pracovníkůmzhotovitele pokyn přerušit práci, pokud odpovědný zástupóe zhotovitele není
dosaŽitelný, pokud objednatel 4istí, Že zhotovite| zakryl část díla bez souhlasu objednatele nebo,
že se v dalšÍm postupu v1istavby stala nepřístupnou nebo jeJi ohrožena bezpečnost prováděného
dÍ]a, Život nebo zdraví pracovnků na stavbě. Pracovníci zhotovitele jsou povinni tento pokyn
respektovat a práci přerušit.
L4/ Zhotovitelje povinen zabezpečÍtpro výkon činnosti objednatele a technického dozoru
odpovÍdajícípodmínky, tj. 1 samostatnou, uzamykatelnou, běŽně vybavenou kancelář v
prostorách zalízenístaveniště (stavební buňku) s elektrickým VytápěnÍm pro zimní období,

elektrickým osvětlenÍm apod.

t5/ U prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je
zhotovitel povinen vyzvat objednatele k jejich kontrole a vyŽádat si jeho následný souhlas s jejich
zakfiÍm, a to zápisem do stavebnÍho deníku. Tuto kontrolu provede TDS do 3 přacovnícn aňď po
obdrženívýzvy zhotovitele zápisem v deníku a v případě mimořádné nepřÍtomnosti odpovědnéiro
zástupce objednatele na stavbě do 2 dnů po obdrženípÍsemné v12vy nebo telefonické vyzvy do
sídla zmocněnce objednatele. NedostavÍ-li se objednatel v dohodnutém termÍnu ke kontrole výše
uvedených konstrukci můŽe zhotovitel pokračovat v prováděnÍ díla. V případě, že objednatel i
přesto bude poŽadovat odkrytí uvedených konstrukc( zhotovitel tak učiní.Pokud se dále zjistí, Že
práce nebyly provedeny řádně, hradí veškeré souvisejÍcÍ náklady zhotovitel, v opačnémpříóadě je
uhradí objednatel.

t6/ Dosaženípředepsaných parametrů a kvality díla prokáŽe zhotovitel úspěšněprovedenými
zkouškami, testy a kontrolami. Zhotovitel předá jako přílohu smlouvy o dílo objednatéli časow
plán a seznam všech zkoušek, testů a kontrol prováděných v průběhu zhotovenÍdÍla nebo příjehó
dokončenÍvčetně komplexních zkoušek. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka
zhotovíte|e odpovědného za prováděnÍ kontroly a za správnost výsledků kontrol.
L7/ Plán kontrol, zpracovaný zhotovitelem, projednaný a odsouhlasený s objednatelem je v
průběhu zhotovenÍ díla pro zhotovitele závazný. Posouzení nebo nepósouzeňÍ plánu koňtrol
objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky a testy a za řádné
provedení díla.

18/ Výsledky všech provedených kontrol, zkoušek a testů shrne zhotovitel do 'knihy kontrol a
zkoušek'', kterou předá objednateli při přejÍmacím řÍzenÍdokoněenéhodÍla nebo jeho části.

19l

objednatel má právo zúčastňovatse prostřednictvím sv'ých pracovníků, pověřených

technickým dozorem, všech kontrol, zkoušek a testů prováděných zhotovitelem.

20/ v přÍpadě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů,které leŽÍ na straně zhotovitele,
hradÍ náklady na jejich opakovánÍ zhotovitel a má rovněŽ povinnost je oznámit objednateli tak,
aby se jích objednatel mohl zúčastnít.

2t/ Zhotovitelje

povinen zajistit na svůj náklad zabezpečenÍdíla proti neoprávněnému vstupu

osob a proti neoprávněným zásahům.
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22/ PracovnÍci zhotovitele a osoby pro něj činné(,,pracovníci") jsou povinni dodrŽovat povinnosti
stanovené SoD nebo oP, jinak je objednatel nebo TDS oprávněn vyŽadovat yýměnu pracovníků
zhotovitele, kteří uvedené povinnosti neplní' Zhotovitel se zavazuje odvolat tyto pracovníRy ze
je
stavby okamŽitě po uplatněnÍ poŽadavku objednatele nebo TDS a následujícípracovní den
pracovnÍkům
nahradit jinými vhodnými pracovníky. Stejná oprávněnÍ má objednatel i vůěi
poddodavatelů a osobám pro ně činným'

Xl.

KoNTRoLNí DNY, ZPRÁVY o PoSTUPU PRACÍ

se dohodly, Že uzájemný kontrolní styk budou aŽ do podpisu Zápisu o předánÍ a
převzetí díla přednostně soustřed'ovat do kontrolních dnů, pokud soD nestanovíjinak1,/ Smluvní strany

Nebude-li smluvnÍmi stranami dohodnuto jinak, kontrolnÍ dny svolává pravidelně, nejméně
však jednou za měsíc, TDS. KontrolnÍ dny se budou konat v prostorách staveniště. Zhotovitel i
objednateljsou oprávněni obrátit se na TDS s požadavkem, aby svolal mimořádný kontrolní den.

2/

3/ 7a zhotovitele i za objednatele jsou povinni účastnitse kontrolních dnů zástupci, kteřÍ jsou
oprávněni rozhodovat ve věcech technických a realizačních. TDS je oprávněn vyžádat si
na jednotlivém kontrolním dni nebo na kontrolnÍch dnech určitéhodruhu i přítomnost dalších
osob, přičemŽ zhotovitelje v přÍpadě ŽáclostiTDS povinen jejich účastzajlstit'

Neodůvodněná neúčastpracovnÍkůzhotovitele, jejichŽ účastna kontrolním dni je povinná
ninoj"ji.t z účastsi TDS vyžádal v oznámenÍ o konání kontrolního dne, se povaŽuje za porušení
povinňósti zhotovitele poskytnout objednateli součinnost a zhotovitel uhradí všem zúčastněným

4/

wnaloŽené náklady.

5/ TDs písemně oznámí den, hodinu a místo konánÍ kontrolních dnů, stejně jako osoby, jejichŽ

účastna jednotllvých kontrolních dnech poŽaduje.

6/ TDs pořídí z kaŽdého kontrolnÍho dne písemný zápis, který vjednom

vyhotovenÍ doručí

zhotoviteli do tří pracovních dní ode dne konánÍ kontrolního dne'

7/ 4ápisem z kontrolnÍho dne nelze měnit ujednání SoD. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání
podepsaná v zápisu z kontrolnÍho dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo
nemění uzavřenou SoD, jinak je třeba postupovat v souladu s procedurou změnového řÍzení.
8/ Zhotovitel připravÍ zpráw o postupu prací měsíěně a předá je vŽdy objednateli. První zpráva
bude pokr..ývat období do konce prvnÍho kalendářnítro měsÍce po předánÍ a převzetí staveniště.
Poté budou zprávy zpracovány vždy pro období od prvního do posledního dne kalendářniho
měsíce.
Návrh zprávy předá zhotovitel objednateli vždy do 7 dnů po skončení obdobr, jehož se týká, a to
v elektronické podobě. objednatel se k předloženému návrhu zprávy Wjádří zhotoviteli do
následujících 7 dnů. Do dalších 4 dnů pak zhotovitel předá objednateli zprávu, která bude
respektovat

při pom ín ky objed

natele.

Na pokyn objednatele je zhotovitel povinen vypracovat tyto zprávy i sjinými náleŽitostmi nebo
Wpracovat i dalšízprávy, neŽ jsou uvedeny ve SoD a oP.
Podávání zpráv bude pokraěovat, dokud zhotovitel nedokončívšechny činnosti vedoucí k realizaci
předmětu dí]la aŽdo lydání protokolu o převzetÍ dÍla.
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Strukturu zpráv určízhotovíteli objednatel nejpozději do27 dnů ode dne podpisu SoD' Případně
změny struktury nebo obsahu zprávy oznámÍ objednatel zhotoviteli nejpozději 21 dni před
termínem předloŽení zprávy.
KaŽdá zpráva bude za přÍslušnéobdobí minimálně obsahovat:

i.

informace o stavu realizace předmětu dí|a, harmonogramy a podrobné popisy pokroku
prací za příslušnéobdobr, včetně všech stadií projektor4ých prací fisouJi jaké), stavu
dokumentace zhotovitele, zásobování, vyroby, dodávky na staveniště, stavby, montáŽe a
zkoušenÍ;a včetně těchto stádií práce všech poddodavatelů,
ii. rekapitulaci všech plateb vč. finančníhovyjádření pokroku pracÍ za přÍslušnéobdobí a
přehledného finančního plánu, zahrnujícÍhojak finančnívyjádřenÍ již provedených prácÍ, tak
plánovaný finančnípostup v dalšíchobdobí realizace předmětu díla, a dále přehled dělení
způsobilých a nezpůsobi|ých nákladů
iii' fotografie (min' počet 20 ks, barevné, sjednoznačným určenÍmmÍsta, data a času
pořízenÍ fotografie) ukazující stav, fáze a pokrok při realizaci díla, vč' vlívu di]a na Životní
prostředÍ,

iv.

u výroby kaŽdé dúležitépoloŽky zaiízenía materiálů jméno výrobce, místo ýroby, plnění v
procentech a skutečnénebo očekávanéúdaje o:
zahájenívýroby,
ínspekcích zhotovitele,
zkouškách a
nakládce a dodání na staveniště;
podrobnosti
v'
o personálu zhotovitele a vybavení zhotovitele,

a)
b)
c)
d)

vi. kopie dokumentů o zajištěníjakosti, výsledcích zkoušek a certifikátech materiálů,
vii. bezpečnostní statistiky, Včetně podrobnostÍ o jakýchkoliv nehodách a ěinnostech
VztahujÍcích se k ekologickým aspektům a vaahů k veřejnostia

viii. aktualízaci programu prací srovnánískutečnéhoa plánovaného postupu, s podrobnostmi

o veškeých událostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokončenÍ v souladu se SoD,
a o opatřeních, která jsou (nebo budou) přUata pro překonánÍ zpožděnÍ.
ix. seznam všech změn, průběhu změnových řízenÍ aseznamu změnových listů
x. návrh zhotovitele na úspory nákladů díla
xi. podrobný plán a popis prací pro dalšÍobdobÍ

Xll. pŘelíuncí zxouŠny, pŘeoÁuí n pŘrvzrrí oÍn
objednatelje oprávněn poŽadovat provedení přejímacÍch zkoušek v rozsahu dle této kapitoly.
je povinen k provedení přejímacÍch zkoušet<
zhotovitele písemně Vyzvat, a to nejpozději 20 dnů před zahájením přejÍmacího řízenr, zhotovitel
je poté povínen přejímací zkoušky provést v nÍžeuvedeném rozsahu.
1,/

Pokud tohoto oprávněnÍ objednatel vyuŽije,

2/

ZhoÍovitel provede před zahájením přejÍmacÍho řízení vedoucÍho k předánÍ a převzetí díla
přejímacízkoušky v souladu s SoD a těmito oP, příslušnými normamia pokyny objednatele.

3,z PřejÍmacízkoušky zahrnujÍvšechny zkoušky uvedené v časovéma věcném programu průběhu
zkoušek, schváleného objednatelem; zahrnuje všechny individuální a komplexní zkoušky a dále

zkoušky poŽadované závaznou právní úpravou, normami, státnÍmi oqány
nezbytné k prokázánÍ kvality a bezpečnosti dÍla nebo jeho částÍ.

a

ostatní zkoušky

4/ Zhotovitel oznámí správci stavby a objednateli datum, po němž bude připraven provést kaŽdou
z přejímacích zkoušek a to 10 dnů předem včetně návrhu časovéhoa věcného programu průběhu
těchto zkoušek. NenÉlidohodnuto jinak, budou přejímacÍ zkoušky provedeny do 14 dnů po tomto
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datu v den nebo ve dnech, kdy to na návrh zhotovitele schválÍ objednatel nebo kdy to nařídí
objednatel.

zvaŽování v,ýsledků přejímacích zkoušek přihlédne objednatel k jakémukoliv
předpokládanému vytÍŽenÍ a účinkuužÍvánídÍla nebo jeho částíobjednatelem při provozu nebo k
jiným vlastnostem stavby. Jakmile dílo nebo část díla projde přejímacími zkouškami, předá
zhotovitel ověřenou zprávu o ýsledcÍch těchto zkoušek objednateli.

5/ Při

6/ Pokud jsou přejímací zkoušky objednatelem nařízeny, potom provedení přejÍmacÍch zkoušek je
podmínkou pro zahájení předánÍ a převzetí dÍla (přejÍmací řÍzenÍ). o ukončenípřejÍmacích zkoušek
rozhoduje objednatel.

7/ JestliŽe jsou přejímací zkoušky bezdůvodně odloženy zhotovitelem, můžeobjednatel
oznámením poŽádat zhotovitele, aby zkoušky provedl ve lhůtě do 7 dnů poté, co oMržel
oznámení. Zhotovitel provede zkoušky v určený den nebo ve dnech v této lhůtě, které oznámí
objednateli. Jestliže zhotovitel neprovede zkoušky do 7 dnů poté, co obdrŽel oznámení
objednatele, můžeke zkouškám přistoupit objednatel na riziko a náklady zhotovitele.
8/ JestliŽe výsledky přejímacích zkoušek neodpovídajípodmínkám SoD nebo rozhodnutí státních
nebo relevantnícn orgánů nebo obsahu obecně závazné právní úpravy a dÍlo nebo část díla
můŽe požadovat, aby se přejÍmací zkoušlry kterékolív
neprojde
-oítapřejímacími zkouškami, objednatel
za stejných podmínek opakovaly. JestliŽe dílo nebo část dÍla neprojde opakovanými
části
přejímacím i zkouška m i, bud e objednatel oprávněn :
a) nařídit dalšíopakovánÍ přejímacích zkoušek;

b)jestliŽe neúspěch zkoušek zbavuje objednatele v podstatě veškeréhopředpokládaného
prospěchu z díla nebo části díla, odmítnout dílo nebo část díla (podle okolnostD, a v tomto
případě bude objednatel oprávněn odstouplt od Smlouvy o dílo jako celku, nebo ve vztahu
ite ltterékoliv většÍčásti dÍla, která nemůŽe být uvedena do zamýšleného uŽÍvání. AniŽ by
to ovlivnilo ostatnÍ práva podle Smlouvy o dílo nebo jiná, bude mít objednatel poté nárok
na vrácení veškeých ěástek zaplacených za celé dilo nebo jeho část (podle okolností),
plus náklady na financovánía náklady na demontáž dÍla nebo jeho části, úklid staveniště
a navrácení za!ízenía materiálů zhotoviteli;
c) Wdat protokol o převzetÍ díla, jestliže to požaduje objednatel.
V případě, že nastane skutečnost uvedená v odstavci (c), bude zhotovitel pokračovat podle všech
ostatnÍch povinností vyplývajících ze SoD a cena dÍla bude snížena o takovou částku, která bude
pokďvat sníženouhodnotu dÍla pro objednatele v důsledku neúspěšnýchpřejímacích zkoušek.

9/ objednatel je oprávněn při přejímacím řÍzenÍ požadovat provedení dalšÍch dodatečných

zkoušek včetně zdůvodněnÍ, proč takové zkoušky poŽaduje a s uvedením termÍnu, do kdy je
poŽaduje od zhotovitele provést. Pokud oprávněnost takoWch zkoušek nevyplývá z povahy díla, je
zhotovitel takové zkoušky povinen provést, provádí je však za úhradu nákladů objednatelem za
předpokladu, Že dodatečnézkoušky neprokážou vady z odpovědnosti zhotovítele. Pokud zkoušky
prokáŽou vadu na straně zhotovitele, nese náklady na dodatečnézkoušky zhotovitel. NesplněnÍ
požadavku na provedení dodatečných zkoušek je pro objednatele důvodem k nezahájení nebo
přerušen Í přejímacího řízen í a od m ítn utí převzetí dila objed natelem.

10/ Objednatel je povinen od zhotovitele převzít řádně dokončenédílo. objednatel bude od
zhotovitele dílo ffiímatjako celek nebo jako jednotlivé ucelené částidíla. Výjimkou mohou býtty
objekty, Keré zhotovitel provede v předstihu pro potřeby zaÍízenístaveniště a které objednatel

práveáe do správy nebo majetku jiných organizací popř. samostatné funkčníobjekty, které bude
jen
nutno zprovoznit v předstihu v souvislosti s nutným postupem výstavby, v ostatnÍch případech
prosté
předání
jeho
objednateli
v
okamŽiku
části bude|ou)
po dohodě s objednatelem. Dílo nebo
jakýchkoliv nároků třetÍch stran, včetně nároků poddodavatelů zhotovitele.
11rl Skuteěnost, že je dílo dokončeno co do rozsahu, kvality, kompletnosti a funkčnosti, prokazuje
zásadně zhotovitel a za tÍmto účelempředkládá objednateli nezbytné doklady a dokumenty.

18

PřÍ]oha č. 1 Smlouvy o dÍlo

t2/ ZhoIovitel písemně oznámí přesné datum dokončení díla objednateli nejméně 30 dní před
datem dokončenímdíla a současně je vyzve k zahájení procesu předání a převzetí dÍla (přejrmacÍ
řízenÍ)ke dnÍ následujícím po datu dokončenídíla. objednatelje povinen zahájit přejímaciřízení
ke dni následujícím po datu dokončenÍdíla dle pÍsemnéhooznámení zhotovitele. Pokud nebude
sjednáno stranami SoD jinak, je místem předánÍ mÍsto realizace předmětu díla.

L3/ Zhotovitel je oprávněn objednatele Wzvat k převzetÍ díla doručenímpísemnévýzvy
objednateli, pokud:
a) dílo nemá Žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokoněeno v souladu se
závaznými podklady dÍla a pokyny objednatele, TDS, AD a Ko-BoZP vydanými v souladu
se SOD;

b) zhotovitel splnil veškerépovinnosti vypl:ývající ze SoD, zejména objednateli předa|
dokumenty vztahujÍcíse k dílu; nedoložÉlizhotovitel tyto dokumenty, nebude dílo
povaŽováno za dokončenéa způsobilé k předánÍ a převzetí díla. objednatelje povinen
připravit a předložit v rámci přejímacÍho iízenízejména doklady v souladu s požadavky

stavebního zákona opravňujícÍ dÍlo umÍstit a realizovat' Tyto doklady slouŽí ke kontrole,
zda byly vrámci realizace předmětu díla zhotovitelem splněny podmínky vtěchto
dokladech obsažené
c) dílo nemá Žádné právní vady a v souvislosti s nÍm nejsou vedeny Žádné právní SFoÍY,
které by mohly zpochybnit nebo omezit Vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dÍlu;
d) po odstranění nedostatků díla, na něŽ zhotovitele upozorní TDS pří předpřejÍmce podle
tohoto článku.

t4/ Před zahájenÍm přejímacího řÍzení je zhotovitel povínen připravit nezbytné doklady
a následně je při přejímce objednateli předat, a to zejména:
a) projektovou dokumentaci skutečnéhoprovedení ve smyslu SoD
b) stavební deník - originál,
c) nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovoznění díla (záruční listy, certifikáty, apod.),
d) reviznÍzprávy, protokoly o předepsaných zkouŠkách (kniha kontrol a zkoušek),
e) ostatnÍ dokumentaci,
f) ostatnÍ doklady potřebné pro řádné provozování díla nebo části dÍla, zejména pokud
t4ypl1ivají z obecně závazných předpisů, nebo z SoD např.
- Protoko| o vytýčenístavby
- ZaméÍenískutečnéhostavu po dokončení
_ Doklady o provedení hutnícíchzkoušek
- Doklady o předánÍ dotčených inŽenýrských sítía pozemků jejÍm vlastnÍkům
- Doklady o llkvidaci odpadů
pro
vodovodnÍ řady - potvrzení o proplachu a desinfekci, laboratorní rozbor vody, potvrzenÍ
E)
o funkčnosti vyhledávacího vodiče, zkouška vydatnosti hydrantu, protokoly o tlakových
zkouškách vodovodu
h) pro kanalizace - protokoly o zkoušce těsnosti kanalizaěních stok, protokol z kamerové
proh lÍd ky kana lizačnÍchstok
Zhotovitel předá veškerédoklady, dokumenty a projektovou dokumentacÍ, které jsou nezbytné
k převzetÍ díla objednatelem, v českémjazyce ve třech tištěných vyhotovenÍch, pokud objednatel
nestanoví počet vyšší'Rovněž je předá v digÍtálnÍ formě na nosiči cD-RoM nebo DVD za pouŽití
standardnÍch formátů). obsah, rozsah, počet a formu dokladů, dokumentů a projektové
dokumentaci předávané zhotovitelem můŽe objednatel v případě potřeby stanovit nebo upřesnit
pokynem.

15l

DalšÍpodmínky pro zahájení přejímacího řízení:
a) podmínkou převzetÍ celého día je předloŽení záruky na odstranění vad dle těchto oP'

b) úspěšnéprovedenÍ indíviduálního a komplexního vyzkoušení dí]a a zkoušek před
převzetím dÍla (pokud budou objednatelem poŽadovány)
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c)zaškolenÍ pracovníků objednatele, především pak zaškolenÍtýkajícÍseprovozu a údrŽby
díla a jeho částí
d) dflo bude zhotovitelem uvedeno do takového stavu pro přejímací řízení'aby bylo
při

praveno pro násled né ko

la

udačn í řÍzení a / nebo za hájenÍ trva lého provozu.

L6/ o průběhu přejÍmacího řízení bude smluvními stranami vyhotoven protokol o převzetÍ díla'
Dílo se považuje za píevzaté,jakmile byl zhotovitelem a objednatelem podepsán protokol o
převzetí díla, a to bez vad a nedodělků, pokud objednatel nerozhodne jinak. Protokol o převzetÍ
díla bude vyhotoven v počtu stanoveném objednatelem.

L7/

objednatel do

30 dnů poté, co bylo zahájeno přejímací iízenía

byly splněné veškeré

podmÍnky pro jeho úspěšnéprovedenÍ:
a) podepiše protokol o převzetí díla s uvedením data, kdy bylo dÍlo dokončeno v souladu
se SOD
b) odmítne podpis protokolu o převzetí dfla, pokud okolnosti přejímacího řízení s udáním

důvodůa uvedením podmínek, které musÍ zhotovitel splnit, aby bylo moŽné přejímací
řízenÍopakovat a protokol o převzetí díla vydat. Po splnění těchto podmínek je zhotovitel
oprávněn opětovně požádat o zahájení přejÍmacího Íízenía vydání protokolu o převzetÍ
díla.

18/ Protokol o převzetí dí]a bude obsahovat alespoň:
a) identifikačnÍ údaje o účastnÍcíchpřejímacího řÍzenís datem a mÍstem konání'
b) identifikačníúdaje o díle,

c) konec záručnÍdoby dle SoD'

d) soupis vad a nedodělků nebránících řádnému uŽíván( dÍla platný k datu přejímacítro
ÍÍzení,spopisem, jak se projevujÍ a s uvedenÍm způsobu a termínu jejich odstraněnÍ,
e) přÍpadnou dohodu o slevě z ceny dfla, pokud bude uzavřena,
f) zhodnocenÍ jakosti díla nebo jeho části,
g) pÍovozní řády a všechny dalšÍpoŽadované doklady k předánÍ a převzetí díla
h) záručnílisty všech zaíÍzenízabudovaných do díla) soupis přÍloh.

19l objednatel má právo odmÍtnou převzetÍ dÍla, které vykazuje jakékoli vady ěi nedodělky
(esteticxo nebo funkční), ačkoli by tyto vady podstatným způsobem samy o sobě ani ve spojenÍ s
jeho uŽÍvání. objednatel je rovněŽ oprávněn uzavřÍt se zhotovitelem Protokol o
jinými
-próoanrneomezily
dfla, i kdyŽ dílo vykazuje drobné nedostatky/vady a nedodělky, které nebrání řádnému
užÍvánÍv souladu s účelemSoD. Tyto nedostatky a nedodělky budou uvedeny v protokolu o
převzetí díla spolu s přiměřenou lhůtou k jejich odstraněnÍ nebo dokončení. o odstranění
veškených takových nedostatků a nedodělků smluvnÍ strany uzavřou zápis podepsaný oběma
smluvňími stranami a TDS. Po marném uplynutí takové lhůty k odstranění nedostatku
či nedodělku má objednatel právo poŽadovat po zhotoviteli přiměřenou slevu z ceny nebo sám
zajistit provedení odstranění nedostatku či nedodělku na náklady zhotovitele. Pokud smluvní
stiany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, určívýši přiměřené slevy z ceny znalec.
Stanovisko znalce takto určenéhoje rozhodujícíi v případě sporu smluvnÍch stran o výši nákladů
na odstranění nedostatku

či nedodělku,

pokud odstranění nedostatku

objednatel. Slevou není dotčen nárok zhotovitele na škodu mu vzniklou.

či nedodělku

zallstÍ

jsou tÍm dotěena předchozÍ ustanovení OP, je zhotovitel povinen v dostatečném
časovémpředstihu před doruěením výary k převzetÍ díla objednateli vyzvat TDS k tzv.

20/

AniŽ

předpřejÍmce díla, tj. zúčastnitse prohlídky dÍla prováděné zhotovitelem, při nížje TDS oprávněn
zhotovitele upozornit na nedostatky díla. Zhotovitel je povinen Whotovit o takové předpřejÍmce
podrobný zápis uvádějícÍ přesnou identifikací a popis veškerých nedostatkŮ, na něŽ zhotovÍtele
iDs upozo'ní, a jedno vyhotovenÍtakového zápisu předat TDS nejpozději do 3 dnů po ukončení
předpřejímky. Zlrotovitel je povinen odstranit nedostatky, na něž Jej TDS upozornÍl, do zahájení
přejímacího řÍzení dÍla.
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2ý

Sepsání a podpis protokolu o předání díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady

plnění.

22/ Zhotovite|je povinen vyklidit staveniště a uvést prostor stavenlště do původního stavu do 1
týdne ode dne předání a převzetí dÍla objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou
v Protokolu o předání díla na jiném termínu.

Xll. PŘEcHoD VlÁsTNlcKÉHo PRÁVA A NEBEzPEčí ŠxooY
1-/

Zltotovitel zhotovuje věc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, ktený objednatel

opatříl' objednatel je tedy v souladu

s

příslušnými ustanovenÍmi zákona č,. 8g/2ot2 sb.,

občanskéhozákoníku od počátku vlastníkem zhotovovaného díla.

2,/ Nebezpečí škody na dÍle a na jiných věcech, jeŽ má zhotovitel povinnost předat objednateli
podle SoD' nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečíškody na dÍle přechází na
objed natele potvrzením protokolu o předání dÍla oběma sm luvn ími stra nami.

3/ Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla nebo jeho části objednateli
nebezpečÍškody vyvolané pouŽitím věcí, přÍstrojů, strojů a zaiízeníjím opatřenými k provedení
dÍla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástíči příslušenstvím díla a
která jsou čibyla pouŽita k provedenídila, ktenýmijsou zejména:
a) zařÍzení staveniště provozního, výrobního čísociálního charakteru; a/nebo
b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či pouŽÍté k provedení dÍla čijeho části
(např. podpěrné konstrukce, lešenQ; a/nebo
c) ostatnÍ provizorní čijÍnékonstrukce a objekty pouŽítépři prováděnÍ dÍla čijeho části.

4/ Zhotovitel nese nebezpečíškody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám ěi
objednatel opatřil za účelemprovedení díla či jeho části, a to od okamŽiku jejich převzetí
(opatřeni') do doby řádného protokolárního předání díla nebo jeho části, popř. u věcí, které je
zhotovitel povinen vrátit, do dobyjejich vrácení.
5/ Zhotov|tel převezme plnou odpovědnost za zaiÍzenÍobjednatele ode dne jejich užÍvánínebo
obsazení zhotovitelem až do dne, kdy budou předány nebo kdy bude uŽívání ukončeno.
Jestliže dojde ke ztrátě nebo poškozeníněkteré z qýše uvedených poloŽek v době, kdy za péčio
ně odpovÍdá zhotovitel, z jakékoli jiné příčinynež takové, za niŽ je odpovědný objednatel, napmví
zhotovitel ztrátu nebo odstraní poškození na vlastnÍ náklady ke spokojenosti objednatele.

6/ od předání díla nebo jeho části objednatelí nese zhotovitel nebezpečíškody na věcech
nezbytných k realizaci činnostÍspecifikovaných při protokolárnÍm předání díla nebo jeho části,

jsou-li tyto věci nezbytné k řádnému dokončenírealizace díla, zejména k odstranění vad a
nedodělků. Nese rovněŽ nebezpečÍvzniku škody na dÍle nebo části díla, kterého se týkají
r

ealizace

zb1ývaj

ícíchč n n ostí.
i

7/ Zhotovitel odpovídá za škody způsobenéobjednateli nebo třetÍ straně vadným plněním díla.

Zhotovitel je zodpovědný za:

a) jakékoliv ztráty a škody způsobenétřetím osobám v souvislosti s plněním díla až do
vypršenízáruky za dílo,
b) všechna zraněnr, včetně nemocí a úmrtívšech osob, které nastanou před vypršením
záruky za dílo a které budou zapřÍčiněnynebo vztaŽeny ke kvalitě provedenÍ dÍla nebo
budou vycházet z chyb prováděnídíla.

8/ Y rámci náhrady škody bude objednatel postupovat v souladu s právnÍmi předpisy.

2t
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XIV. NEDoSTATKY PLNĚNí
1,/ Nedostatkem plnění zhotovitele se rozumí plnění nebo nesplnění jakékoliv povinnosti
V rozporu se soD, oP nebo závaznými podklady díla, zejména V rozporu s projektovou
dokumentací, ostatní dokumentací a pokyny objednatele.

2/ Y případě sporu smluvních stran, zda má určÍtéplnění zhotovitele nedostatek či nikoli' je

rozhodujícístanovisko znalce určeného dle těchto oP.

3/ Zhotovitel je povinen na své náklady napravit veškerénedostatky plnění zjištěné v průběhu
provádění díla z vlastní ěinnosti nebo na základě upozornění objednatele či TDs, a to tak, aby
nebylo ohroženo splněnÍ termínu předání díla nebo závazných uzlových bodů. Neodstraněné
nedóstatky představují překáŽku převzetí dfla, ledaže se objednatel rozhodne převzít příslušné
plnění s drobnými nedostatky. Nedojd*li mezi smluvnÍmi stranami při sepsání protokolu o
převzetí části díla k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělku, se kteými je část díla
předávána a přebÍ'ána, pak platí, Že tyto vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit
nejpozdějl do 30 dnů od data vydání protokolu o převzetí částídíla.

4/

JestliŽe zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození ve stanovené lhůtě, můŽe být

objednatelem (nebo v jeho zastoupenÍ) stanoveno datum, kdy nebo do kdy má být vada nebo
poškozeníodstraněno. zhotoviteli bude toto datum oznámeno pokynem. JestliŽe zhotovitel ani do
tohoto oznámeného data vadu nebo poškození neodstranÍ nebo je zřejmé, Že je zhotovítel

neodstraní přiměřeně dle charaKeru vady nebo poškození a tyto nápravné práce měly být
provedeny na náklady zhotovitele, objednatel může(podle vlastnívolby):
a) provést práci sám nebo prostřednictvím jiných osob, odpovÍdajícÍmzpůsobern a na riziko
a náklady zhotovitele, avšak zhotovitel za tuto práci neponese žádnou odpovědnost; a
zhotovitei zaplatÍ objednateli účelněvynaloŽené náklady, které vznikly objednateli při
odstraňovánÍ vady nebo poškození;
b) stanovit odpovídajícísníženíceny díla; nebo

c) jestliŽe vada nebo poškozenízbavuje objednatele v zásadě veškerého prospěchu ze
stavby nebo jakékoliv většÍ části stavby, odstoupit od SoD jako celku, nebo ve vztahu ke
kterékoliv většíčásti dÍla, která nemůžebýt uvedena do zamýšleného uŽí'vání. AniŽ by to
ovlivnilo ostatní práva podle SoD nebo jiná, bude mít objednatel poté nárok na vrácení
veškeďch částek zaplacených za celé dílo nebo jeho část (podle okolnostÍ), plus náklady na
financóvání a náklady na demontáŽ díla nebo jeho ěástÍ, úklid staveniště a navrácenÍ
zařízenÍ a materiálů zhotoviteli.

)0/.

ánuny

zA JAKosT

zhotovitel odpovídá za vady, které se vyskytnou na dÍle po jeho převzetí objednatelem
průběhu
trvánÍ lhůty pro uplatněnÍ nároku z odpovědnosti za vady (záruění doby). Práva
v
zodpovědnosti za vady dfla musí být uplatněna u zhotovitele vzáručnídobě nebo záručnÍch
dobách, uvedené (-ých) ve SoD.

V

Záruéní lhůty za jakost díla,zakvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení,

které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla, začínajíběŽet ode dne podpisu zápisu
o předání a převzetÍ dÍla. Záruění doby uvedené ve SoD majÍ vyššíplatnost než záručnídoby
vyznačené jednotlir{mi dodavateli a v'ýrobci jednotlivých zaiízení a materiálů jen pokud jsou tyto

ve SoD delšíneŽ záručnÍdoby Wznačenéjednotliwmi dodavateli a vyrobci
záručnÍdoby
-zafÍzení,
strojů a materíálů. Na výrobky nebo komponenty zabudované do díla, na

jednotlirných
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které dodavatelé nebo výrobci poskytujízáručnídobudelšíneŽ záručnídoba uvedená ve SoD, se
vztahuje zá ručn Í doba ga rantovaná jednotl ivými dodavateli a vyrobci.

2/ Y případě opravy nebo výměny vadných dílŮ zaÍízeníse prodluŽuje záručnílhůta o dobu, po
kterou se předmětné části zaYízenÍ v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat.
V případě' Že se pro nedostatky jednotlívych dílůnemohly provozovat dalšíčásti zařízení nebo
celkové zaÍízení,pak platÍ prodlouženÍ záruky i pro tyto dalšÍěásti zařÍzení nebo pro celkové
zařÍzení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původnímrozsahu dle
tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady.

3/ V případě, Že se v záručnÍlhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné
odstranění. Vada bude u zhotovitele reklamována písemně, formou protokolu o nahlášení vady.
Protokoly o nahlášení vady objednatel zašle zhotoviteli emailem nebo jinou písemnou formou.
4/ Po doručenÍprotokolu o nahlášení vady je zhotovitel povinen pÍsemně potvrdit objednatelÍjeho
doručenÍnejpozději do 10:00 hod. následujícÍho pracovního dne.

5/ Y oritinálu protoko|u o nahlášenÍ vady smluvní strany potvrdÍ lhůtu pro odstraněnÍ vady

rovněŽ den, kdyje vada skutečně odstraněna.

a

6/ Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným
způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášenÍvady dle svého uváŽení právo požadovat:
a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo poŽadovat dodání chybějÍcÍ části díla,
b) odstraněnívad opravou vadné ěástidíla, jestliŽe vady jsou opravitelné, nebo
c) přiměřenou slevu z ceny díla,
a zhotovitel má povinnost tyto vady poŽadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit nebo
poskytnout slevu.

7

objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady'

8/ V přÍpadě sporu smluvních stran, zda má stavba vadu či nikoli, je rozhodujícÍstanovisko znalce
určenéhoobjednatelem dle těchto oP.
9/ V přÍpadě, Že objednatel uplatní v záručnÍdobě nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel
práce na odstranění vad nebránících užiivánídÍla do 2 pracovních dnů od písemného oznámení
vad, a práce provede ve lhůtě 15-ti dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. V případě,
že zhotovitel prokáŽe, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy,
klimatické podmÍnky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradnÍ.
U vad, které by bránily řádnému provozu vodovodu, kanalizace, úpravny vody, čistírněodpadních
vod, čerpacÍstanici apod. poŽaduje objednatel jejich odstranění do 48 hodin od uplatněné
reklamace. Na základě uplatněné reklamace zhotovitel do 24 hodin vyzve zástupce objednatele
k jednánÍ' kde bude sepsán protokol o způsobu a termínu odstranění reklamované vady. Pokud

zhotovitel nenastoupí ihned má objednatel právo zadat odstraněnÍ havárie v nejnutnějšÍm
rozsahu u provozovatele čijinéhododavatele a vzniklé náklady mu přeúčtovatk náhradě.
10/ Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určípřiměřený termín závazně
objednatel. Zhotovitel se zavazuje, Že zahájené odstraňovánÍ vady nebude bez váŽných důvodů
oddalovat, přerušovat a bude v něm pokračovat aŽ do úplnéhoodstraněnívady.

tl/ Zhotovitel dodá objednateliv den odstraněnÍvady veškerénové, případně opravené doklady
VaahujÍcíse k opravené, případně vyměněné části dila (revizní knihy, elektro a jiné revize,
prohlášenÍ o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.
12/ NenastoupÉli zhotovitel na odstraněnÍvadyve sjednané či stanovené lhůtě, nebo neodstranÉ

li zhotovitel oznámené vady ve lhůtě stanovené objednatelem nebo jiné lhůtě s ním písemně
dohodnuté, nebo oznámÉli před jejím uplynutím, že vady v této lhůtě neodstraní, je objednatel
23

Příloha ě. 1Smlouvy o dÍlo

oprávněn místo toho požadovat přiměřenou slevu z ceny plnění nebo sám zajistit provedenÍ
odstraněnÍ vady; nárok na smluvní pokutu a záruka zhotovitele za jakost není tímto postupem
objednatele nUak dotčena a zhotovitelje povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli
v ďůsledku vady ani na smluvnÍ pokutu váŽící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.

13l

uplatnÍ právo na přiměřenou slevu z ceny
přiměřené
výši slevy odpovídajÍcízávaŽnosti vady. Pokud
plnění, smluvnÍ strany se dohodnou na
přiměřené
výši slevy, určÍpřiměřenou výši slevy z ceny
smluvní strany nedosáhnou dohody na
znalec určený podle těchto oP. Slevou není dotěen nárok objednatele na náhradu škody v plném

L4/ Pokud objednatel v rámci svého oprávněnÍ volby

rozsahu.

15/ Zhotovitel odpovÍdá objednateli za správnost dokumentace skuteěného provedení díla, tedy
přejímá závazek, Že dokumentace skutečného provedení díla bude věrně, jednoznačně a úplně
zachycovat skuteěné provedení dokončenédíla.

)UI. ZNALEC
Kdetato smlouva uvádí, Že je rozhodující nebo určujícístanovisko znalce, má kterákoli smluvní
sirana právo vyŽádat si stanovisko znalce jmenovaného pro daný obor v souladu se zákonem č.
96/Lg67 Sb., o znalcích a tlumočnícÍch,ve znění pozdějšíchpředpisů-

t/

Znalce určuje vždy objednatel po konzultaci se zhotovitelem, nenÉlijinde v těchto oP
stanoveno, že znalce určíobjednatel, potom proběhne takové určenÍbez konzultace se
zhotovitelem. Pokud má zájem si stanovisko znalce vyŽádat zhotovitel, obrátí se na objednatele
s písemnou žádostÍ o určenÍznalce' V přÍpadě, Že zhotovitel odmÍtne objednatelem navrŽeného
znalce dvakrát po sobě, určíjej objednatel neávisle na zhotoviteli, a to ize znalců zhotovitelem

2/

od

mítnutých. Ta kové u rčenízna lce objed natelem je pro zhotovit ele závazné.

3/ Dohodu o vyhotovení stanoviska se znalcem uzavře vždy objednatel (nezáVisle

na tom, která
přibráním
vzniklé
přičemŽ
náklady
odměnu a dalšÍ
smluvní strana si vyŽádala stanovisko znalce),
je
případně
popřeno,
smluvní
jejiž
tvrzenÍ bylo stanoviskem znalce
znalce hradí smluvní strana,

strany hradí v poměru neúspěchu jejich tvrzenÍ, lze-li jej určit; v ostatnÍch případech smluvní
strany uhradÍ odměnu a dalšÍnáklady vzniklé přibránÍm znalce rovným dilem.
4/ Smluvní strany se dohodly, že stanovisko znalce budou povaŽovat za závazné.

)('ýll'PoJĚTĚNÍ
1,/ Zhotovitel

je povinen mít od převzetÍ staveniště do uplynutÍ poslední záručnÍ lhůty podle SOD

uzavřeno pojištění pro přÍpad:

a) vznlku škody na stavbě, ať jiŽ vzniklé v souvislosti s plněnÍm SOD nebo jinak, včetně
(nikoliv výlučně) pojištění pro případ odcizenÍ, vandalismu či Živelné pohromy,
b) vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou objednateli v souvislosti s plněním
soD, a to jak z důvodu způsobeníškody na jakémkoli majetku objednatele, tak z důvodu
vzniku odpovědnosti objednatele za škodu VůčitřetÍm osobám v souvíslosti s plněním
SOD zhotovitelem, a vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu vůčitřetÍm osobám
v souvislosti s plněním SoD, a to s horní hranicÍ pojistného plnění nejméně 5 000 000''
Kč (slovy: pět miliónů korun českých) pro obdobÍ od převzetí staveniště do uzavření
zápisu opředánía převzetí dÍlaa2oooooo,- Kč (slovy: dva milióny korun českých) pro
24
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obdobÍ od uzavřenÍ zápisu o předánÍ a převzetí díla do uplynutí poslední záručnÍlhůty
podle SOD.

2rz PojištěnÍ stavebně-montážních rizik uzaviené zhotovitelem pro předmět dané veřejné zakázky
musÍsplňovat po celou dobu plněníSoD tyto podmÍnky:

a) PojištěnÍ stavebně-montáŽních rizik mín. ve výši dle odst. 1 tohoto článku. Tam, kde to typ

pojištění umoŽni bude pojištěným a oprávněnou osobou objednatel, a to zejména u
pojištěnídíla, které je od poěátku Ve Vlastníctvíobjednatele. Pojištěnístavebně-montáŽních
rizik pokývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na
škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojÍch nebo technologických
celcÍch, montáŽnÍch a stavebních strojích a na zařÍzenÍ staveniště. Pojištění se musÍ
vztahovat i na místa mimo staveniště, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří nebo
budou tvořit součást díla uskladněny či montovány.
b) Mimo rrýše uvedené požadavky na pojištěnístavebně-montáŽních rizik, musí pojištěníve
svém souhrnu (tj. stávajícípojištění odpovědnosti a pojištění stavebně-montáŽnÍch rizik)
zahrnovat po celou dobu plněnÍSoD minimálně:
o pojištěnÍ Živelnt, které bude ký škody na majetku způsobenéživlem, tj. zejména
požárem a jeho průvodnÍmijevy, uýbuchem, úderem blesku, nárazem nebo zřÍcením
letadla, jeho částínebo jeho nákladu, povodnÍ, záplavou, vichřicí nebo krupobitím,
sesouvánÍm půdy, zřícenÍm skal nebo zemin, zemětřesením, tíhou sněhu, námrazou,
nárazem dopravnÍho prostředku nebo jeho nákladu, pádem pojištěné věci, pádem
stromů, stožárůapod., kapalinou unikajícíz vodovodnÍch zařízenÍ a médiem
vytékajÍcímv důs|edku poruchy ze stabilních hasícÍch zařízení tak, aby vzníklo právo
na pojistné plněnÍ také za poškozenÍ nebo zničenípotrubí nebo topných těles
vodovodníchzaíízenívó,armatur, došlo-li k němu přetlakem nebo zmrznutím kapaliny
v nich, kotlů, nádrŽÍa vyměníkových stanic vytápěcích systémůapod., došlo]i k němu
zamrznutím kapaliny v nich (tzv. sdružený Živel), neodborným zacházenÍm, nesprávnou
obsl uhou, ú myslným poškozenÍm, nešikovnosti nepozornostÍ a ned balostí
r dalšÍpojištění tzv' montážnÍcha stavebnÍch rizik a to tak, aby kromě přÍmých škod
vzniklých na stavbě vč. věcí pouŽitých pro její provedení krylo i nepřímé škody a škody
vzniklé projekční' konstrukění, materiálovou vadou nebo chybně provedenou prací zejména bude uzavřeno tzv. pojištění pro přÍpad přerušenÍ provozu, tzv. pojištění
zkušebníhoprovozu a pojištěníčínnostÍzhotovÍtele při odstraňování vad v záručnÍ

době.

Výše uvedený výčetkonkrétníchrizik, včetně pojmenovánítypu pojištěn( je pouze přÍkladný.

3/ Zhotovitel je jako pojistník povinen udržovat pojištění tak, jak bylo předloženo, a to beze změn,
po celou dobu, po kterou má pojištěnítrvat, jak je dále uvedeno. Pojištění majetku a pojištění
odpovědnosti za škody vztahujÍcíse k realizaci předmětu dÍla musÍ trvat po dobu do převzetí
celého díla objednatelem.

4/ Zhotovitel je povinen udrŽovat pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu předmětu
díla, vtakovém případě je zhotovitel povinen změnit rozsah pojištěnÍtak, aby pokýalo změněný
rozsah předmětu díla.

5/ Pojištění nesmí obsahovat podmínku, podle které pojištěnízaniká v důsledku vzníku pojistné
události, ledaŽe v důsledku takové pojistné události dojde k vyěerpánívýše uvedené horní hranice
pojistného plnění pro přÍslušnéobdobí uvedené vyše. Pokud je ve vztahu k pojištění škody na
stavbě qýše uveden zhotovitel jako oprávněná osoba, které v důsledku pojistné události vznikne
právo na pojistné plněnÍ, musí být zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen pouŽít pojistné plnění
na uvedení poškozeného majetku objednatele do původního stavu'
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6/ Pojištění nesmÍ obsahovat Žádné výluky nad rámec výluk, které jsou v obdobných případech
standardně pouŽívány, které by jakkoli omezovaly právo objednatele nebo třetÍch osob na
náhradu škody způsobenézhotovitelem v souvislosti s plněnÍm SoD.

7/ Spoluúčast se připouští nejvýše do 5o/o. Povinnost mít uzavřeno pojištěnímůžezhotovitel
splnit i uzavřením více pojistných smluv; povinnost mÍt uzavřeno pojištění můžezhotovitel splnit
úplně nebo částeěně i uzavřenÍm pojištěnÍ, které se kromě prováděnÍ díla podle SoD vztahuje
i k prováděníjiných staveb, pokud jsou splněny ostatní podmínky tohoto odstavce.
pojistné smlouw či smluv podle tohoto článku Wše je zhotovitel povinen předat
objednateli nejpozději při uzavření SoD.

8/ Kopii

9/ Plnění povinnosti mít uzavřeno pojištěnízhotovitel doloŽí objednateli vŽdy nejpozdějí do 14
dnů ode dne lhůty splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistných smluv, ktenými plní svou
povinnost mít uzavřeno pojištění, předáním kopie dokladu o uhrazení pojistného na přÍslušné
pojistné období objednateli.

La/ lhotovitel je povinen při sjednávání vešker1ých pojištěnÍ podle tohoto článku jednat v úzké
součinnosti s objednatelem, průběŽně jej informovat o veškeých důleŽítýchskutečnostech

týkajícíchse sjednávání pojištění a vyŽádatsi k těmto skutečnostem jeho stanovisko.

)vtll.

JEDNÁNÍ A KoMUNlKAcE SMLWNícH STRAN

TDs, AD a Ko-BoZP jsou oprávněni vykonávat jménem objednatele práva a povinnosti, která
jsou jim vyhrazena' bez ohledu na to, zda to tyto oP v:rslovně v souvislosti s urěitou záležitostí
uvádí. Pro vyloučenípochybnostíje objednatel vždy oprávněn vykonat veškerá práva a povinnosti
sám prostřednictvÍm osob uvedených v SoD; jednání objednatele má vŽdy přednost před
jednánÍm TDs, AD a Ko-BozP. objednatelje oprávněn s okamžitou účinnostÍomezit nebo rozšířit
pověření TDs, AD a Ko-BoZP písemným oznámenÍm nebo statutárnÍm orgánem objednatele a

V

doručeným zhotoviteli.

2/ SmluvnÍ strany si při uzavření smlouvy předají seznam vešker,ých osob, u nichŽ je v souvislosti
s plněnÍm SoD Žádoucí aby druhá smluvní strana měla jejich kontaktní údaje, včetně veške{ch
pověřených pracovníkůobjednatele a veškerných pověřených pracovnÍků zhotovitele. Předaný
seznam bude uvádět zejména jméno a přfimenÍ, funkci ve vztahu k plnění SoD, adresu
pracoviště, čÍslopřímé pevné telefonnÍ linky, pokud takovou majÍ a mobilního telefonu,
a elektronickou poštovní adresu. Tyto údaje budou uvedeny také ve stavebním deníku.
3/ Smluvní strany jsou oprávněny kdykoli, s okamŽitou účinnostÍ,změnit osoby a údaje uvedené
v seznamu osob a takové změně písemně informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného
odkladu, nejpozději do pěti dnů od jejího vzniku.

předpokládaná SoD mezi smluvními stranami ěi mezi některou ze smluvních
stran a třetí osobou (bez ohledu, zda se jedná o oznámenÍ, Wrozumění, informaci, vyjádřeni
souhlas, sdělenÍ ěi o jiný druh komunikace) musí být provedena písemně, kde tato smlouva tak
stanoví. Pokud jednotlivá ustanovení SOD nevymezujÍ prostředky komunikace jinak, můžebýt
pÍsemná komunikace doručena adresátovi osobně nebo zaslána kurýrem, doporučenou poštou,
faxem nebo e-mailem. Písemná komunikace musÍ být podepsána osobou nebo označena jménem
osoby, kteÉji odesílá, a musí být uěiněna v českémjazyce.

4/ Komunikace

5/ Nestanoví-li soD v určitémpřÍpadě jinak nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak, musí b1ýt
p:rsemná komunikace směrována na adresy uvedené v záhlavÍ SoD. Změny doručovacÍchúdajů
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musí byt oznámeny druhé smluvnístraně písemně bez zbytečnéhoodkladu, nejpozději do 5 dnů
od jejich vzniku.

6/ PotvrzenÍ adresáta o přijetí na opisu nebo stejnopisu písemnékomunikace prokazuje doručenÍ
takové písemné komunikace. AniŽ by tím byla dotčena kogentní ustanovení právních předpisů,
neprokáŽeJi adresát opak, má se za to, že za dŮkaz o doručenípísemnékomunikace se povaŽuje:
a) potvrzení adresáta o přÚetí zásilky nebo poznámce kurýra o odmítnutÍ přUetí zásilky
adresátem v záznamech kunýra, v případě zaslánÍ kuýrem,
b) potvrzenÍ adresáta o přUetí zásÍlky na poštovnÍdoručence nebo poznámka pošty
o odmÍtnutípřijetÍ zásílky adresátem nebo o neúspěšnémpokusu doručit zásilku
adresátovi, v přÍpadě zaslání doporučenou poštou,
c) zpráva o bezchybném přenosu celé faxové zprávy vytvořená faxem odesilatele, v případě
zaslání faxem, ledaže adresát do 10:00 následujícího pracovního dne písemně
informoval odesilatele o tom, Že oznámenÍ nebylo čÍtelné,v přÍpadě zaslánífaxem
d) e-mailová zpráva,jejíŽ přijetÍje potvrzené pÍsemně adresátem
V ostatním se podpůrně uŽilí ustanovení občanského soudnÍho
právnickým osobám.

řádu upravujícídoručovánÍ

XtX. UKoručeruíSMLoUVY, oDsToUPENí

I/ Pro případ ukončeníSoD se smluvnÍ strany zavazujÍ nejprve vyvinout veškerou rozumnou
součinnost k ukončenÍsmlouvy dohodou, věetně nároků obou smluvních stran s tÍm souvisejících.
2/ objednatel nebo zhotovitelje oprávněn odstoupit od

smlouvy, jestliže okolnosti vyššímoci
druhé smluvnÍ strany trvajÍ déle neŽ tři měsíce, a to podle své volby částečně nebo úplně.

u

3/ JestliŽe zhotovitel neplní nebo nesplnÍ některou povinnost podle SoD nebo těchto oP, můŽe
objednatel oznámením vyzvat zhotovitele, aby opominutí uvedl do pořádku a napravil je ve

stanovené přiměřené lhůtě. objednatelje mimo případy dle S 2002 odst. 1 občanskéhozákoníku
oprávněn odstoupit od SoD v následujÍcÍch případech:
a) zhotovitel ve své nabídce uvedl nesprávné nebo neplatné informace, na základě kterych
mu byla přidělena zakázka:
b) zhotovitel přes upozornění objednatele opakovaně provede některou ěást díla V rozporu
s předanou dokumentacÍ, pokyny objednatele vydanými v souladu s touto smlouvou
nebo závaznými podklady dila;
c) zhotovitel se dostane do prodlenÍ přesahujÍcího 60 dní s předánÍm dÍla objednateli,
přičemŽ za den předánÍ díla objednateli se povaŽuje den potvrzení protokolu o předání
díla;

d) zhotovitel se dostane do prodlení s dokončenÍm některého z mílníkůdle čl. lll. soD
přesahujÍciho 90 dní, přičemŽ za den dokončenípřÍslušnéhouzlového bodu se povaŽuje
den potvrzení přÍslušného zápisu o dokončeníuzlového bodu;
e) zhotovitel opustÍ dílo nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v řádné realizaci předmětu
díla a,/nebo v plněnísvých povinností podle SoD nebo oP;
f) zhotovitel pouŽije pro plněnÍSoD poddodavatele v rozporu OP;
á hrubě nebo opakovaně nekvalitního plnění zhotovitele, na něŽ by| zhotovitel
objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;
h) realizace dÍ|a pracovníky, kteřÍ nemají povolení k pobytu na územíčR a pracovní povolení
pro mÍsto provádění díla;
i) hrubé nebo opakované porušení předpisů BozP, ?a a oŽP, na něž byl zhotovitel
objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;
j) opakované (minimálně dvakrát) porušení povinnostÍ vyplwajícÍch z ustanovení SoD nebo
OP;
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k) v případě zahájenÍ insolvenčníhořÍzeníproti zhotoviteli, rozhodnutí o vstupu do likvidace

zhotovitele;

'

l) v případě prodlení se splněním povinnosti zhotovitele předloŽit objednateli kteroukoliv
bankovní záruku nebo předloŽit pojistnou smlouvu podle SoD nebo oP delšínež 10 dnů.

4/ Objednatel má rovněŽ právo na odstoupení od SoD v případě, Že projektu nebude poskytnuta
nebo bude zrušena, resp. snÍžena přislíbená podpora dotačnÍch prostředků.

5/ Zhotovitel je oprávněn od SoD odstoupit pro přÍpad prodlení s úhradou ceny día nebo její části
ze strany objednatele o více neŽ 90 dní'

6/ gdstoupení od smlouvy je účinnéokamžikem doručenípísemného oznámení

o odstoupení

uváděj ícÍhodůvod odstou pen í d ruh é sm l uvní stra ně.

se veškeré
objednatel
můŽe
nesplatné pohledávky objednatele vůěi zhotoviteli stávajÍ splatnými. Dále
odmítnout dalšÍplatby zhotoviteli, dokud nejsou:
a) stanoveny ceny provedených pracÍ, jejich dokončenía odstraněnÍ všech vad, škody
způsobenézpoŽděním při dokončení(jsouJi) a všechny dalšínáklady způsobenéobjednateli
postupem dle SOD a OP, a/nebo
b) neobdržíod zhotovitele náhradu za všechny zlráty a škody, které utrpěl objednatel, a
veškerémimořádné náklady které objednatel vynaloŽi| nebo v budoucnu bude muset
vynaloŽit na řádné dokončenÍ realizace předmětu díla po započtenívšech částek splatných
zhotoviteli. Po obdrŽení náhrady za všechny tyto ztráty, škody a mimořádné výdaje vyplatí
objed natel zůstatek zhotovitel i.

7/

Poté, co oznámení

o odstoupení ze strany objednatele vstoupilo

v platnost,

8/ UstanovenÍmi výše uvedených odstavců tohoto článku nejsou dotčena práva smluvních stran
odstoupit od SoD v dalšíchpřípadech předvÍdaných touto smlouvou či platnými právními předpisy.

9/ V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy nenÍ objednatel povinen zhotoviteli
viacet již provedenou stavbu anijiná plnění jiŽ obdržená vrámci plnění SoD (včetně veškeých
dokumentů a elektronických médií).Neprodleně po odstoupení od smlouvy předá zhotovitel
objednateli veškerá dalšÍ plnění jiŽ zhotovená (byt jen částečně)v rámci plnění SoD do účinnosti
odstoupení (včetně veškeých dokumentů a elektronických médii). odstoupil-li od smlouvy
zhotovitel zdůvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na uhrazeníceny jiŽ provedeného
plněnÍ; pokud bylo určitéplnění zhotovitelem provedeno pouze óástečně, určícenu náleŽející
Zhotoviteli objednatelem určený znalec. odstoupil-li od smlouw objednatel z důvodu na straně
zhotovitele, je zhotovitel povinen vrátit objednateli jiŽ uhrazené ceny plnění spolu s úroky
určenými podle občanského zákonÍku a objednatelje povinen zhotovite]i uhradit náklady účelně
vynaložené zhotovitelem v souvislosti s dosud provedenými pracemi v rámci plněnÍ SoD; pro
vyloučenípochybností nemá zhotovitel vtakovém případě právo na úhradu syých nákladů
s-pojených s ukončenímsvých činnostÍ,vyklizenÍm staveniště ani jiných nákladů spojených s
odstoupenÍm objednatele od smlouvy.

10/ Strana, na jejÍŽ straně vznikl důvod k odstoupenÍ od smlouvy, a to v případě odstoupenÍ
objednatelem z důvodu na straně zhotovitele, uhradí druhé straně škody způsobenéjí
odstoupením od smlouvy, včetně vÍcenákladůvynaloŽených na dokončenÍplnění podle SoD a na
náhradu škod vzniklých prodlouŽenÍm lhůt na dokončenÍplněnÍ v přÍpadě odstoupení
objednatelem z důvodu na straně zhotovitele.

1"t/ v případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit
staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupeníod smlouvy' VpřÍpadě, že zhotovitel vtéto
lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady
zhotovitele.
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L2/ v přÍpadě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy zahájÍ smluvnÍ strany inventuru
předmětu plnění ve lhůtě nejpozději třÍ pracovních dnů od odstoupeňí od smlouvy. V případě, Že
zhotovítel neposkytne objednateli potřebnou součinnost, provede inventuru předmětu plnění
objednatel a znalec jmenovaný objednatelem. Náklady na činnost znalce nese v tomto případě

zhotovitel.

13/ odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacenÍ smluvní pokuty, nároku na náhradu
škody vzniklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost věetně
podmínek stanovených pro odstranění záručnÍchvad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani
dalšÍch práv a povínnostÍ,z jejichŽ povahy plyne, že majítrvat i po ukončenÍsmlouvy.

14l SmluvnÍ strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen

částidÍla.

15/ V případě předčasného ukončeníSOD je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatně
nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli newnikla škoda v důsledku ukončenípracÍ
zhotovitelem.

xX. FINANčNíánuxn
1rl Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle nÍžeuvedených podmínek finančnízáruku
podle 52029 občanskéhozákonÍku (dále jen ,,bankovní záruka"), poskytnutou bankou, zahraniční
bankou nebo spořitelnÍm a úvěrovym druŽstvem (dále jen ,,banka") za dodrŽení smluvních
podmínek, kvality a termÍnůprovedenÍdi1a, pokud se smluvnístrany nedohodnou ve smlouvě
o
dílo jinak.

2/

Yystavení bankovní záruky doložízhotovÍtel objednateli originálem záručnílistiny vystavené
bankou s platným povolenÍm působit v českérepublice jako baňka ve prospěch objeónatele jako
vyluěně oprávněného. BankovnÍ záruka musí být vylstavena jako neodvolateiná a bezpodmínečná,
přičemŽ banka se zaváŽe k plnění bez námitek a na prvnÍ výzvu objednatele. BankovnÍ záruka se
řídÍpříslušnými ustanovenímÍ občanskéhozákonÍku a musí splňovat tyto podmÍnky:
a) banka se v bankovní záruce zaručíza zhotovitele až do výše 30% z ceny díla uvedené v

soD,

b) bankovní záruka bude platná a účinnápo dobu provádění díla alespoň do dne podpisu
protokolu o odstranění poslednÍ vady díla, uvedené v protokolu o předánÍ kompletního
díla a v kolaudačnÍmsouhlasu;
c) Záruka za provedení díla kryje finančnínároky objednatele za zhotovitelem, vzniklé
objednateli z důvodůporušenÍ povinnosti zhotovitele týkajícÍchse řádného provedení
díla v kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovite| nesplnil ani po předchozÍ pÍsemnévýzvě
objednatele v poskytnuté přiměřené lhůtě anebo v případě prokázané škody způsobené
zhotovitelem. Záruka za provedení dÍla zajišťujesplněnÍ povÍnností zhotovúele dle této
SoD nebo oP, především pak:
povinnost udrŽovat záruku za provedení díla Ve stanovené v'ýši a stanoveným
způsobem;

.

.

o
'

povinnost zaplatit objednateli částku, jejíŽ splatnost vznikla dle SoD nebo oP,
zejména povinnost zaplatit smluvní pokutu nebo náhradu škody, zejména v případě,
kdy z důvodu na straně zhotovitele vznikne objednateli povinnost vrátit poskytnutou
dotaci, resp' její část;
povinnost udrŽovat pojištěnív souladu s SoD nebo oP;
povinnost provádět dílo řádně, za podmÍnek sjednaných soD nebo oP; za porušení
povinnosti řádně provádět dílo v souladu s SoD nebo oP se povaŽuje zejména
prodlenÍ se splněnÍm lhůty pro dokončení, dodrŽování závazných milníi<ů olá soo
nebo 0P a platného Harmonogramu postupu prací;
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.

povinnost odstranit vadu (poškození)dle podmínek SoD nebo oP, povinnost
uspokojit dalšínároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady v souladu s SoD
nebo OP.

(originál záruční listiny) předloŽí zhotovitel objednateli ke dni uzavření
písemné Žádosti zhotovitele, předloŽené ke dni uzavření Smlouw o
Na
základě
dílo_.
o
Smlouvy
lhůtu pro předloŽení bankovní garance delšÍ,ne však delšÍnež ke
stanovit
objednatel
múŽe
dilo,
prvnÍho
převzetÍ
staveniště. V případě nesplněnÍ této povinnosti je objednatel
předání
á
dni
oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit jiŽ bez dalšího.

3/ Bankovní garanci

BankovnÍ záruka bude objednatelem uvolněna do pěti (5) pracovních dnů po podpisu
protokolu o odstraněnÍ posledních vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání díla
bnjednateli nebo v kolaudačnímsouhlasu a po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu či

4/

náhradu škody.

5/ objednatel je oprávněn využítprostředků z bankovních záruk ve výši, která odpovídá

výši
nákladů
vůči
objednateli,
jafénoxoli
zhotovitele
závazku
pokuty,
nesplněného
ublatn"ene smluinÍ

nezbytných k odstranění vad dÍIa, škod způsobených plněním zhotovitele V rozporu s touto
smlouvóu, nebo jakékoli částce, která podle mÍněnÍ objednatele důvodně odpovídá náhradě
vadnóho plnění zhotovitele.

6/ Píed uplatněnÍm plnění bankovní záruky
které bude objednatel od banky požadovat.

oznámÍ objednatel písemně zhotoviteli výši plnění'

Pokud by kdykolív v průběhu provádění dÍla měla být bankovní záruka ukončena před
sianoveným dnem nebo pokud dojde před tÍmto dnem k vyčerpánÍ bankovnÍ záruhy,je zhotovitel
povinen ňejpozději třicet i30) dnů před dnem jejího ukončenÍ,nebo nejpozději do deseti (1o) dnů
odjejího weerpáni předat objednateli novou bankovní záruku, vystavenou za podmínek
původně
stanóvenýc-n SoD nebo oP, nebo písemnéprohlášení banky o prodlouŽení účínnosti
účinná
biýt
musí
prodloužená
záruka
bankovní
nebo
Tato
nová
záruky.
vystaveně bankovní
podle
a
článku
tohoto
trvání
jednoho
dobyjejího
konce
závazné
do
po
nebo
ioku
dobu
alespoň
použije se na nÍ ustanovenítohoto odstavce.

7/

se domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku
záruhy, pokud byl na závady v provádění dÍla nebo na v.ýskyt
bankovnÍ
pro neoprávněné čerpání
byly
důvodem čerpáníbankovní záruhy, upozorněn a tyto vady
vad nebo záruěnÍch vad dÍla, které
bezodkladně neodstranil nebo neprokázal,Že nenastaly, nebo se s objednatelem nedohodljinak.

8/

zhotovitel není oprávněn

9/ V případě předěasného ukoněení SoD vrátí objednatel zhotoviteli záručnílistiny po řádném
splnění všech povinností Zhotovitele vyplývajícÍch ze závazných předpisů a ze smluvní
dokumentace, které s ohledem na jejich charakter předčasným ukončenímSoD nezaniknou.

zhotovitel na vlastnÍ náklady zajistí splnění svých závazků vyplývajícÍch z odpovědnosti za
vaáy dÍla zárukou za odstraněnÍ vad v záručnídobě ve výši 30% z skutečnéceny díla' Zhotovitel
preáa oojeonateli listinu záruhy za odstranění vad v záručni době do doby před WdánÍm protokolu
o převzeiÍ díla. Subjektem Wstavujícím listinu záruky za odstraněnÍ vad dÍla v záručnÍ době bude
bánka. objednatel je oprávněn čerpat záruku za odstranění vad v záručnídobě v plném rozsahu.
V případě čerpánÍzáruky je zhotovitel povinen poskytnout do 7 dnů objednateli novou záruku tak'
aby splnil povinnost udižovat záruku za odstranění vad v záručnÍ době v souladu s ustanoveními
Sob nebo OP. objednatel vrátÍ zhotoviteli listinu záruky za odstranění vad v záruční době do 30
dnů poté, co zhotovitel prokazateIně splnil veškerésvé závazky wplývajícíz odpovědnosti za
odstraněnÍvad díla v záručnídobě '

1ol
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XXI. oPATŘrruí oBJEDNATELE V pŘípnoĚ
NEPLNĚNí svtl_ouw zE STRANY zHoToVlTELE
1'/ objednatel je oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání SoD nebo oP zhotovitelem, a to na
náklady zhotovitele' Rozumí se tÍm především, že můŽe sám nebo prostřednictvím třetÍ osoby
zrealizovat některé části díla, práce vedlejšía pomocné, úklidy, bezpečnostníopatření apod., a to
zvláště v těchto přÍpadech:
a) zhotovitel je v prodlení delšÍm než 30 dní oproti schválenému harmonogramu pracÍ a
opatření, která zhotovitel na výzuu objednatele Ve stavebnÍm denku navrhl, nevedou k
odstraněnÍ prodleni
b) nedochází k pravidelnému (minimálně 1x týdně) úklidu staveniště, čiodstraňovánÍ
odpadů vzniklých ěinností zhotovitele, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené zápisem
objednatele ve stavebním deníku.
c) přes písemné upozornění objednatele ve stavebním deníku nejsou ze strany zhotovitele
na stavbě dodrŽovány zejména (nikoliv výlučně) předpisy BazP, Po a oŽP,
d) prováděné konstrukce či ostatnÍ součásti díla nejsou aní po výzvě objednatele
ve stavebním deníku uváděny v dohodnutých termínech do souladu s požadavky na
kva litu provedení díla.

2/ rakovýmto zásahem do

dÍla zhotovitele, provedeným objednatelem nebo třetÍ osobou na
základě pokynu objednatele, nenÍ dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, v předepsané
kvalitě a se všemi náležitostmi a postihy v případě nesplněnÍ těchto povinnostÍ v souladu se
smlouvou o dílo. RovněŽ nezaniká aní záruka zhotovitele za jakost díla jako celku, resp. jeho
odpovědnost za vady dÍla jako celku, aní nejsou jakékoliv jeho závazky a povinnosti vypl:ývajíóí ze
SoD dotčeny, ani se jich nemůŽe zhotovítel vzdát či jinak se z nich $ruázat, coŽ v plném rozsahu
platí i o jakýchkoliv dílčíchzávazcích a povinnostech zhotovitele v tomto ohledu.

3/ Pokud zhotovítel nebyl schopen včasnéhonebo kvalitnÍho plnění díla nebo jeho části a

tyto
práce, dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich splněnÍ objednatel, je objednatel oprávněn s
tÍm spojené náklady po jejich vyčísleníčerpat z bankovnÍ záruhy nebo i jednostranně započístna
splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele včetně smluvních pozastáVek.

xxil.vYsst Moc
1'/ KaŽdé prodlení při provádění smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněním závazku ani
nebude důvodem k vyrovnání škod kteroukoliv stranou, jestliŽe takovéto zdrŽenÍ nebo neplnění je
způsobeno okolnostmi ve smyslu s 2913 odst. 2 občanskéhozákoníku' odpovědnost však
nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy povinná strana byla jiŽ v prodlenÍ s plněním své
povinnosti, nebo vznikla v důsledku z jejÍch hospodářských poměrů.

2/ Za okolnosti vyššímoci se

považujÍ takové mimořádné nepředvÍdatelné a nepřekonatelné
překáŽky vzniklé nezávis|e na vůli té smluvní strany, která se jich dovolává, a které při uzavírání
smlouvy nemohla předvÍdat, a které jÍ brání, aby splnila své smluvní povinnosti, jako např. válka,

Živelné katastrofy, generální stávky apod' Za okolnosti vyššímoci se naproti tomu nepovaŽují
zpožděnídodávek poddodavatelů, výpadky méd Í apod.
i

3/ Strana, která se dovolává vyššímoci je povinna neprodleně,

nejpozději však do tří (3)
kalendářnÍch dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolnostÍ vyššÍmoci a takovou zprávu ihned
pÍsemně potvrdit' Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončeníokolností vyššÍ
moci. Na poŽádání předloží smluvní strana, která se dovolává vyššÍmoci, věrohodný aůxaz o iéto
skutečnosti.
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4/ Po1ud trvánízásahu či okolnosti Wššímoci nepřesáhne, byť přerušováno, vsouhrnu tři (3)
ňěsí.e, plnění SoD bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání
přesáhne, byt přerušováno, v souhrnu tři (3) měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou
mezi smluvními stranarni.

5/ v přÍpadě, Že stav WššÍmoci bude trvat déle neŽ tři (3) měsíce, má druhá strana

právo

odstoupit od smlouvY.

)Ú\tll. ŘíoícÍPRÁVo, sPoRY, soUDY

V

NenÉli ve smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy mezi sm]uvními stranami
usta nove ní zákona č,. 89 / 2ot2 Sb., oběa nského zá kon Íku.

2/ Y přÍpadě rozhodnutí otázky, zda je dílo provedeno

souladu s technickými podmínkami a
technickými specifikacemi stanovenými smlouvou, anebo závaznými podklady díla, budou obě
strany ráspektovat stanovisko nezávlslých instltucí, kteÚmi budou oblastní inspektorát práce
(olP); Technická inspekce českérepubliky 0ÉR), přÍpadně dalšínezávislé tuzemské zkušebny'
znatcičiorganizace-pod]e jejich příslušnosti a oborů působnosti dle právních předpisů, směrnic a
nařízenÍ platných v Českérepublice, na nichŽ se strany dohodnou.
v

3/ Zhotovitel prohlašuje, Že zařízení nebo jeho části, které je součástídÍla, nevykazase Žádné
pátentové nebo jiné právní vady, je patentově bez závad a neporušuje práva třetích stranŽhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškerénáklady a škody, které mu vzniknou
v případě, že třetí strana uplatní vůčiobjednateli nároky z právních vad t'ýkajÍcích se dila dle SoD,

póxůo tuto skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli bez zbyteěného odkladu poté, co se o ní

dozví.
ZholouiIel se zavazuje uhradit objednateli jakékoli výlohy a škody v případě, Že budou vůči
o'bj"on"t"ti uplatněny ititulu užíuánÍdodaného zařízení v Českérepublice anebo provozních
próopisir předaných zhotovitelem vrámci plněnÍSOD nebo ztitulu jiných právních vad díla nebo
jeho části' JestliŽe budou vůčiobjednateli třetÍmi stranami uplatněna jakákoli práva v souvislosti

4/

i díl"', poskytne

zhotovitel objednateli při projednávání takových záležitostÍ na vlastnÍ náklad
veškerou podporu a součinnost.

xXlV. osoBNí Úorue

!/

objednatel i zhotovitel berou na vědomí, Že kaŽdý z nich můŽe v roli správce zpracovávat
osonn? údaje fyzických osob vystupujÍcích na straně druhé smluvnÍ strany (identifikačnÍ a
kontaktní uáaje, praóovnÍ či korporátnÍ zařazenÍ a záznamy komunikace) a přÍpadně dalšÍch osob
zapojených na plněnÍ SoD jakožto subjektů údajů,a to pro následujÍcÍ účely:
a) uzavření a plnění smluv s dodavateli a smluvními partnery;
b) vnitřní administrativní potřeby, evidence a statistika;
c) ochrana majetku a osob správce;
d) ochrana práv a právních nároků správce;
e)

pl

něn í obecných zá kon ných povin ností s právce.

2/ Právními základy pro zpracování osobních údajůdle výĚe uvedených účelůjsou:
a) oprávněný zájem správce na uzavřenÍsmluv a plnění uzavřených smluv (pro účelodst.

1,/ pÍsm. a) výše)
b) oprávněni rar* správce na evidenci uzavřených smluv a na tvorbě statistik a evidencí

správce (pro účelodst.

V

pÍsm' b) výše), ochraně jeho majetku, zaměstnanců a třetích
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osob (pro účelodst.

ý

písm. c)výše), ochraně právních nároků správce (pro účelodst.
písm. d) vyše)
c) plněnÍ právních povínností správce, zejména z oblasti daňové a účetní(pro účelodst.

písm. e) v'ýše)

1,z
1,/

3/ osobní údaje budou zpracovávány pro úěel dle odst. ý písm. a) \4ýše po dobu účinnostiSoD a
OP, pro účelydle odst. 1rz písm. a) aŽ písm' d) výše po dobu trvánÍ promlčecÍ doby, včetně doby
pokýajícÍjejí případnéstavení čípřerušenr, typicky však ne déle než 16 let po ukončenÍ
účinnostiSmlouvy a pro účeldle odst. 1rz písm. e) vrýše po dobu plněnÍ přÍslušných zákonných

povinností.

4/ Subjekty údajůjsou v případech stanovených právnÍmi předpisy oprávněny:
a) požadovat přístup k osobnÍm údajům;
b) poŽadovat opravu, doplněníčivýmaz osobních údajů;
c) požadovat vysvětlen Í zpracová

n Í osobn ích údaj ů ;
d) vznést námitku proti zpracování osobních údajů;a

e) využítpráva podat stiŽnost proti zpracování osobních údajůx Úřaou pro ochranu
osobních údajů.

5/ Smluvní strany se zavazují informovat subjekty údajůvystupujícÍ či zapojené do plněnÍ SoD na
jejich straně o zpracování jejich osobnÍch údajůdle této kapitoly. Detailní informace o zpracování
osobních údajůdle tohoto článku jsou dostupné u Smluvní strany Vystupující jako správce'
Veškerá práva lze uplatnit prostřednictvím kontaktů Smluvních stran uvedených v SoD, anebo
jiným, později sděleným, způsobem'

6/

AniŽ by tÍm byla dotčena jiná ustanovení této kapitoly, Smluvní strany se zavazují chránit
rovněž veškeréosobní údaje osob nespadajÍcích do kategorií specifikovaných v čl' t/. výše, se
kteými se v rámci výkonu práv a/nebo plnění povinnostÍ dle této SoD seznámí, a zavazují se o

těchto osobnÍch údajíchzachovávat mlčenlivost a plnit ve vztahu k nim všechny povinnosti
vypllývajÍcÍ z právních předpisů na ochranu osobních údajů.V přÍpadě, že by při plnění této SoD
mělo docházet ke zpracovánÍ osobních údajůjednou Smluvní stranou jakoŽto zpracovatelem pro
druhou Smluvní stranu jako správce, zavazují se SmluvnÍ strany na Žádost Kerékoli z nich uzavřít
smlouvu o zpracovánÍ osobnÍch údajův podobě samostatné smlouvy čídoložky ve formě dodatku
ke SoD, a to se všemi náleŽitostmi vyŽadovanými právnÍmi předpisy.

xnrl.

ávĚR

EČNÁ UsTANoVEN

í

1,/ Smluvní strany se zavazujÍ řešit vzniklé spory dohodou. KaŽdá ze smluvních stran je povinna
do 10ti dnů od pÍsemné výzvy druhé strany zúčastnitse smírčihojednání.

2/ Všechny závazky, ujednán( povinnosti a práva vyplývajícíze SoD, jakoŽ i těchto PodmÍnek se
budou vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právnÍ nástupce a postupnÍky zde
uvedených stran jako pro strany samé a všude, kde se tato smlouvy zmiňuje o kterékoliv ze stran,
bude toto platit i pro právní zástupce, právní nástupce a postupnÍky takové strany jako by šlo o ně
samé' Zhotovitel nenÍ oprávněn převést práva a závazky vypl:ývajÍcÍ ze SoD na třetÍ stranu bez
předchozÍho písemnéhosouhlasu objednatele'

3/ V případě, že některé ustanovení těchto oP je nebo se stane neplatným, neúčinnýmnebo
neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, účínnosta proveditelnost těchto oP'

Namísto tohoto neplatného, neúčinnéhonebo neproveditelného ustanovení p|atÍ takové účinné,
platné nebo proveditelné ustanovení, které nejblížeodpovÍdá hospodářskému účeluneplatného,
neúčinnéhonebo neprovedítelného ustanovení. V případě, Že se v Podmínkách vyskytne mezera v
úpravě, platí úprava, kterou by strany pří zna|osti tohoto nedostatku zvolily.
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Pokud není v SoD nebo OP pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak opomeneJi objednatel
kdykoli uplatnit jakákoli práva, nebo vyžadovat jakákoli plnění, která mu příslušípodle SoD nebo
oÉ, případně podle obecně závazných právnÍch předpisů, neznamená to, Že se takových práv

4/

vzdal.

5/ Pokud není ve SoD nebo oP

pro konkrétnípřípad ujednáno

jinak, pak jakékoli nároky

smluvnÍch stran musÍ b]ýt uplatněny pÍsemně doporučeným dopisem. Za datum uplatnění nároku
platÍ datum razítha podacího poštovního úřadu.

6/ SmluvnÍ strany se dohodly, Že v souladu s ustanovením $630 odst. 1 občanského zákonku
prodlužují promlěecí dobu nároků vzešlých ze SoD a/nebo oP na dobu 10 (deseti) let.
Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec v.ýslovných ustanovení SoD a oP byla jakákoliv práva
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucÍ praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaŽe je ve
smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzujr, Že si nejsou vědomy
Žádných dosud mezi nimi zavedených obchodnÍch zwklostí či praxe.
7,/

8/ SmluvnÍstrany se dohodly, Že závaze[ zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu

škody ve výši, v jaké převyšuje smluvnÍ pokutu'

9/ V případě, kdy bude smluvní pokuta snÉená soudem, zůstiává zachováno právo na náhradu
škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou a to bez

jakéhokoliv dalšitro omezenÍ.

10/ Pokud jakýkolÍv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušenísmluvní povinnostÍ

(kdykoliv během trvání SoD), pak nebude takoWm nárokem nijak dotčeno právo na náhradu
škody ve výši, v jaké přewšuje penále stanovené zákonem.

lV

odlišně od zákona si srnluvnÍ strany ujednávajÍ, Že plnění zhotovitele nemůŽe být odepřeno,
ani kdyŽ budou splněny podmínky s 1912 odst. 1 občanskéhozákoníku'

!2/ Swm podpisem smlouvy o dÍlo obě smluvnístrany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem
smlouw o dílo a obchodních podmínek Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1. 9. 2019'
které jsou nedílnou součástí smlouvy o dilo včetně jejich přÍloh a nemají pochybnosti o výkladu
jejího zněnÍ a uzavÍrají smlouvu o dÍlo na základě svobodné vůle.

4.?.

V Pardubicích

t

Za objednatele:

lng. Martin

předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

ltoDi}l C{i';' .\ KÁNA1 ÍtrAc!
PnkDUltlttl, e.r.

T{P[chí, iot4, 53o (o F^RDUBtct
lq9_í,o_lo 86 t| DiČ ct6olo8ó'l
OR tS HKr o.Ud B, vlofi<a gi9
.
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Svým nÍŽe uvedeným podpisem potvrzuji, Že jsem
obchodnÍmi podmínkami:
za zhotovitele:

7e

L /ere
KAVTE Bau s.Í.o.
$ Dolíčku56, 530 02 Parclubice
lC:241 35 658, otČ: cz24135658
Tel.:;}Ú6 610 149
@
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se pečlivě seznámil

s

VFe

uvedenými

''Pardubice, ul. Stavba ri _ kanalizace
Rok
Měsíc
T den

Popis
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KRYGí LlsT soUPIsU PRAGí
Stavba:

Pardubice

KSO:

_

u!.Stavbařů _ Kanalizace - Havarie
CC-CZ:

Datum:

20.2.2020

Zadavatel:
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

lČ:
DlČ:

601 08 631

Zhotovitel:

lČ:
DlČ:

241 35 658

Místo:

Pardubice

Kave Bau s.r.o., K DolÍčku66' 530 02 Pardubice
Projektant:

c260108631

c224135658

lČ:

DlČ:
Zpracovatel:
L.Novotný

lČ:

DlČ:

Poznámka:

3 985 2í3'00

Cena bez DPH

DPH

základní
snlžená

Základ daně

Sazba daně

3 985 213,00

21,000/o

0,00

15,00%

Gena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

czK

4822107,73

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

Zhotovitel

Objednavatel

Datum a podpis:

v

Výše daně
836 894,73
0,00

Datum a podpis

Razítko

Strana
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Razítko

REKAPITULAcE črcruĚruísouPlsU pnncí
I

Stavba:

Pardubice

_

ul.Stavbařů

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

_

Kanalizace - Havarie

Pardubice

Datum:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Kave Bau s.r.o., K Dolíčku66' 530 02 Pardubice

Zpracovatel

Kód dílu - Popis

Projektant:
L.Novotný
Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 985 213,00

HsV - Práce a dodávky HSV

3 690 213,00

1-Zemni práce
3-

20.2.2020

1

Svislé a kompletní konstrukce

í49148'85
12877,50

4 - Vodorovné konstrukce

180 534,44

Komunikace pozemní

371 686,03

5-

8 - Trubní
9-

1072239,00

vedení

ostatní konstrukce a práce, bourání

54 493,19

997 - Přesun sutě

441684,27

998 - Přesun hmot

407 549,72

VRN - Vedlejšírozpoětové náklady
0-

295 000,00

Vedlejší rozpočtové náklady

295 000,00
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soUPIs PRACí
Stavba:

Pardubice

MÍsto:
Zadavatel:
Zhotovitel:
PČ Typ

_

ul.Stavbařů - Kanalizace

_

Havarie

Pardubice

Datum:

20.2.2020

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Kave Bau s.r.o., K Dolíčku66' 530 02 Pardubice

Projektant:
Zpracovatel:

L'Novotný

MJ MnoŽstvÍ

Popis

Kód

J.cena

[CZK]

Náklady soupisu celkem

o HSV

3 985

Práce a dodávky HSV

o'l

I 149

Zemní

odstranéní stáVajicich křovln a stromú prúměru kmene
do 100 mm is kořenv
Rozebrání dlaŽebz betonových nebo kamenných
dlaŽdic komunikací oro oěšíručně
Rozebrání dlaŽeb ze zámko\^ých dlaŽdic komunikací
oro oěší ručně
odstranéni podKladu z kamenlva drceného tl 300 mm
stroině nl ořes 5o r1o ?oo m2
Výrhán í obrub chodníkou/ch leŽatých

K 't1't21R't0'l

2

K 113't06121

3

K 113106123

4

K

1

5

K

113201't11

6

K 113201112

Výrhání obrub silničníchleŽatých

7

K 113204111

8

K 115101201

Výrhání obrub záhonouých
cerpáni vody na dopravní výŠkudo 10 m prÚměrný

63

2í3'00

3 690 213,00

,|

13't 07'1

Cena celkem [CZK]

ořÍtok do 500 l/min

Pohotovost čerpacísoupravy pro dopravní výšku do'l0
m ořítok do 500 l/min
Precnooova láVKa delKy do 2 m Vcetné zábra(Íli pro
zabezoečen í vtÍkoou zřÍzen í
Přecnodová láVKa déll(y do 2 m vČetně zábradlí pro
zabeznečení vÝkonrr oristranění
VýstraŽná páska pro zabezpečení výkopu zřízení

m2

121,500

287,90

34 979,85

m2

444,000

79,40

35 253,60

m2

60,000

103,90

6 234,00

m2

186,600

72,90

13 603,14

m

18,000

129,20

2325,60

m

16,000

154,70

2 475,20

m

98,000

54,00

5 292,00

hod

360,000

72,90

26 244,00

den

't5,000

43,90

658,50

kus

5,000

217,00

1 085,00

kus

s,000

122,00

610,00

m

100,000

29,10

2 9í0,00

m

100,000

12,20

1220,00

m

303,000

53,90

16 33í

m

303,000

35,30

10 695,90

m3

42,408

I 020,00

43 256,16

m3

'169,632

438,00

74 298,82

m3

28,272

1 400,00

39 580,80

m3

1í3'088

593,00

67 06't,18

m3

88,350

479,00

42 319,65

I

K

10

K 119002121

'11

K 119002122

12

K

1

13

K

'1 1

't4

K 1't9003217

15

K

1

16

K

1322122',t',1

17

K 132254204

18

K 132312211

19

K 132354204

20

K 139001 10't

21

K 1518't113't

osazení paŽicího boxu hl výkopu do 4 m š do í,2 m

m2

477,400

140,00

66 836,00

22

K 151811231

odstranění paŽicího boxu

m2

477,400

88,90

42 440,86

23

K 16230150'l

m2

121,500

60,90

7 399,35

353,400

259,00

91 530,60

636,120

250,00

159 030,00

353,400

í 8'50

6 537,90

I

15101301

19003131

1

9003132

900321 B

K 1627s',t',t17

24
25

K 171201221

26

K 17125't201

27

K

28

M 58344197

29

K 175151101

30

M 58337303

31

K 181R101

174',t51',t01

D3
D

1

4

33

K 4521121't1

34

M 59224176

35

HloubenÍ nýh Šdo 2000 mm V soudrŽných horninách
třídv těŽitelnosti l. skuoinv 3 ručně
Hloubení zapaŽených nýh Šdo 2000 mm v hornině třídy
těžitelnosti l. skuoinv 3 obiem do 500 m3
Hlouoeni ryn s do 20U0 mm V soudrŽn}ich horninách
třídv těžitelnosti ll skttoinv 4 rttčně
Hloubeni zapaŽených ryh Šdo 2000 mm V hornině třidy
těžitelnosti ll sklrninv 4 nhiam rln 5oo m3
PřÍplatek za ztÍŽeni Vykopávky v blÍzkosti podzemního

vedení

š do 1,2 m
Vodorovné přemisténÍ křovin do 5 km D kmene do 100

M 59224187

hl uýkopu do 4 m

mm

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z
m3
horninv třídv těŽitelnosti l. skuoinv 1 až 3
PoplateK za ulozeni na sKladce (skladkovné) zeminy a
t
kamení kód odnaclrr 17 05 04
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
m3
zasyp Jam, sachet ri'h nebo Kolem obJel(tu sypaninou
m3
se zhttÍněním
štěrkodď frakce 0/63
t
obsypáni potrubi stroJné sypaninou bez prohozeni'
m3
llloženÓll Íio 3 m
štěrkopÍsek frakce 0/8
t
Náhradni Vysa(lba kerú a křov|n' dle poŽadavkÚ
soubor
invasfnra

Svislé a kom

K 35990121

32

VýstraŽná páska pro zabezpečení výkopu odstranění
MobilnÍ plotová záblana vyplněná dráty výšky do í,5 m
oro zabezoečení vÝkoou zřÍzení
Mobllni plotová zebrcna Vyplnéná dráty v'ýŠkydo 1'5 m
nro zaheznečení vÝkontt odsÍranění

'70

175,320

165,10

28 945,33

350,U0

374,00

131 139,36

't21 ,777

282,00

34 34't,11

243,554

347,00

84 513,24

1,000

70 000,00

70 000,00

151 ,500

85,00

kus

7,000

142,00

994,00

kus

2,000

232,00

464,00

kus

2,000

262,00

524,00

konstrukce

12 877 50

Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci

m

Vodorovné konstrukce

12 877,50

180

osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm
prstenec Sacnbvy vyrovnAvad betonow
625v12OvAomm

prstenec Šachtovývyrovnávaci betonový
625x120x100mm
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nČ Typ
36

M 592241 85

37

K

prstenec sacnrcvy vyrovnavad Detonovy

452311141

D5
38
39

K 567122'.111
K

41

M 59245020

596212211

K 596212231

43

M 59245263

D8
K 83039181

45

K 83't263195

46

K 83'1312121

47

M

48

K 831312193

49

K 831352121

50

M 59710676

51

K 831352193

52

K 831372121

53

M MATOOl

54

K 831372193

55

K 837352221

56

M

57

K 837371221

5B

M 5971 1774

59

K 89021't851

60

K 892381111

61

K 89441112'.1

62

M 59224337
M 59224066

5971

1

0675

5971 251 4

M 59224312

65

M 59224348

66

K 89930381 I

67

K 899104't12

68

M 28661935

D9
K 9't6231213

70

M

71

K 916241113

72

K 916331112

73

M 59217001

74

K 979024443

75

K 979054441

5921701 B

K 979054451

Cena celkem [CZK]

kus

3,000

201,00

603,00

m3

45,600

3 902,40

177 549,44

m2

204,600

248,00

50 740,80

m2

204,600

335,40

68622,84

m2

60,000

380,90

22 854,00

m2

12,360

420,00

5 191,20

m2

444,000

423,80

188 167,20

m2

91,464

394,80

36109,99

371

mm

sc c

8/10

Klaoeni zamKove olazDy pozemnicn KomunrKaci il 60
mm skuoinv A ol do 't00 m2
dlazDa Nar oDdeniK Detonova ?uuxlouxUomm priroclni
rlle nťtvadní rilažI'tv 2oo/^ náhrarla

l

Kla(leni záml(ové dlaŽby pozemnich l(omunikaci tl E0
mm skuninv C nl dn 1OO m2
cllaŽba tvar étverec betonová 2ow20ox6omm barevná
l rlla nůvnrtní r]lažhv 2ooÁ náhrar]a l
BouránÍ stáVajÍcÍho kameninového potrubí DN přes 205
do 4OO
Příplatek zazřízeníkanalizačnípřÍpojky DN 100 aŽ 300
MontáŽ potrubí z trub kameninov.ých hrdlových s
inteorovanÝm těsněním uíkoo sklon do 2o o/" DN 150
trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1
'50m
Příplatek k montáŽi kameninového potrubí za napojení
dvou dřÍkůtrub oomocí ořevlečné manžetv DN 'í 50
Montez potrubi z truD Kamenrnovycn nrolovycn s
inteorovanÝm těsněním vÝkoo sklon do20o/" DN 20o
trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 1,50m
PriplateK K montazr Kamenrnoveno potrubi za napoJeni
dvou dříků trub oomocí ořevlečné manžetv DN 200
MontáŽ potrubi z trub Kamenlnový'cn nrdlovych s
inteorovaným těsněním vÝkon sklon r]a 2o o/" DN 3oo
trouba Rameninove ghzovana DN3oomm L2,5om
.anainv'ní .cv.eÍé m ?, Třída 1 6o
Příplatek k montáŽi kameninového potrubÍ za napojení
dvou dříkůtrub oomocí ořevlečné manžetv DN 300
MontáŽ kamenino\^ých tvarovek jednoosých s
inteorovanÝm těsněním otevřenÝ výkoo DN 200
precnoo Kamentnovy grazovany uru 7 cu/zuu
pryžové/pryžovétěsnění (spojovací systém F/F) třída
ncvnosti -/1 6O
MontáŽ kameninových tvarovek odbočných s
inteorovanÝm těsněním otevřenÝ vÝkoo DN 3oo

odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN
300/200 dl 600mm spojovací systém C/F tř'240/160
Bourání šachet z prostého betonu strojně
obestavěného orostoru do 'l 5 m3
ZKouŠka těsnostl potrubi Kanallzace L,N 250' LlN 30o
neho 35O
Zřizeni ŠachetkanalizaČnich z betonových dílcÚ na
natrt lbí Í)N nar] ?oo rla 3oo rlna helnn f ř e ?5l?o
dno betonové šachty kanalizačnl přÍmé 100x60x40 cm
skruž betonová DN 1000x250 PS' 100x25x12 cm
kÓnus sacnemi betonovy kapsové plastové stupacllo

1OOv62 5v58 am
těsněnÍ elastomerové pro spoleni šachetnÍchdÍlúDN
1000
DemontáŽ poklopŮ betonových nebo zB včetně rámu
hmotnosfi ořes ío0 do í50 ko
osazeni pol(lopÚ lltinowch nebo ocelovych Vcetně
rámů nro třic]l zaÍížaní
D4oo F6on
pU^rvP ědUIrluvy IrIlIIUvrl Ulu gvv I)IU aIluu adlrzeril

ostatní konstrukce a

69

76

[CZK]

nt

Podklad ze štěrkodrtě ŠDtl 25o mm
Podklad ze směsi stmelené cementem

íKsc l) tl 120

J.cena

Trubní vedení

44

u

otevřenÝ vÝkoo

(

42

63

625x12ox6omm
PodKlaoni desKy z betonu prosteno tr. L; 16/20

Komunikace

K 564871111

40

MJ MnoŽství

Popis

Kód

1 072 239,00
154,000

193,00

29 722,00

kus

18,000

574,30

'10 337,40

m

20,000

186,60

3 732,00

m

12,918

672,10

B 682,19

kus

10,000

1 710,70

17107,00

m

16,000

247,70

3 963,20

m

16,240

1112,20

1B 062,13

8,000

3 021,50

24172,00

m

154,000

588,80

90 675,20

m

156,310

2 274,50

355 527,10

kus

25,000

3 976,80

99 420,00

kus

11,000

267,70

2 944,70

kus

11,000

861,50

I476,50

kus

't8,000

725,40

13 057,20

kus

18,000

5 698,70

102 576,60

m3

15,787

2 590,00

40 888,33

15't ,500

28,30

4 287,45

kus

7,000

10 700,00

74 900,00

kus

7,000

I475,60

66 329,20

kus

14,000

1 177,50

16 485,00

kus

7,000

2 599,40

18 195,80

kus

21,000

190,00

3 990,00

kus

7,000

471,00

3 297,00

m

kus

m

kus

7,000

1 030,00

7 2',t0,00

kus

7,000

6 743,00

47 201,00

m

18,000

207,00

3 726,00

m

18,180

122,00

2 217,96

m

16,000

278,00

4 448,00

m

98,000

152,00

14 896,00

m

98,980

98,40

I739,63

m

16,000

36,40

582,40

m2

444,000

33,80

15 007,20

m2

60,000

64,60

3 876,00

bourání

osazení chodnikového obrubniku betonového

stoiatého s bočníooěrou do lože z betonu Drostého
obrubník betonový chodnÍkoý 1 000x80x200mm
osazenÍ obrubnÍku kamenného leŽatého s boční
ooěrou do lože z betonu orostého
osazenÍ zahradního obrubnÍku betonového do loŽe z
bétonu s bočníooěrou
obrubník betonov! zahradnÍ 1 000x50x250mm

očištěníVybouraných obrubníkŮ a krajníků silničnÍch
očiŠtěnÍVybouraných z desek nebo dlaŽdic s
nÍrvnrlním cnárnváním z kamaniva Íěžaného

očiŠtění
Vybouraných zámkových dlaŽdic s pŮvodním
soárováním z kameniva těženého
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PČ Typ
a

D

Kód

997

77

K 99700651 I

91

K 997221571

92

K s97221579

93

K 997221612

81

K 997221861

D
82

998

K 9982751o',l,

D

VRN

DO
83

K VRN 01

84

K VRN 02

85

K VRN 03

86

K VRN_04

87
88

K VRN_05
K VRN 06

89
90

MJ MnoŽství

Popis

J.cena

[CZK]

Přesun sutě

Vodorovná doprava suti s naloŽením a sloŽením na
skládku do 'l00 m
Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km
Příplatek ZKD 'l km u Vodorovné dopravy Vybouraných
hmot
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky
oro vodorovnou dooravu
PoplateK za ulozeni staveDnino oopa(Íu na sKládce

ískládkovné)

441
t

276,329

44,20

12 213,74

t

276,329

602,00

166 350,06

t

2 486,961

16,80

41780,94

t

276,329

501,00

138 440,83

t

276,329

300,00

82 898,70

Přesun hmot

Přesun nmot pro trubni vedeni z trub l(ameninových

otevřenÝ vÝkon

Cena celkem [CZK]

407
t

833,435

489,00

Vedlejší rozpoětové náklady

72

407 549,72

295 000,00

Ved

Vytyreni stáVajicich inŽenyrsl(ych siti' vČ' kopáni sond
nro ieiich ziišlěnívč rrrčníchulkonů
Geodetické práce
Vyhotoveni geodeticl(ého zaměřeni sl(uteČného
nroverlaní stavhv
oprava' znovuzřizení mobiliáře poŠkozené'nebo
zhnřené hěhem vÝsiavhv
Zřízení zařízenÍ staveniště

295
kpl

1,000

25 000,00

25 000,00

kpl

1,000

40 000,00

40 000,00

kpl

1,000

35 000,00

35 000,00

kpl

1,000

40 000,00

40 000,00

kpl

1,000

80 000,00

80 000,00

Dopravní značení na staveništi

kpl

í

35 000,00

K VRN_07

Plán BoZP na staveništi

kpl

'000
1,000

35 000,00
10 000,00

'10

K VRN-08

Zábory

kpl

1,000

30 000,00

30 000,00
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