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SMLoUVA o DíLo
číslo:03/2020
uzavřená podle 5 2586 a násl. zákona č.89/zot2 Sb., občanskéhozákoníku (dále jen občanský
:ákoník).
nedí]nou součástísmlouvy o dílo jsou, v souladu s s 1751 občanského zákoníku obchodní
podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1.9.2019 (dále také jen oP), které jsou
přílohou č. 1smlouvy o dílo

l.

SMLUVNí STRANY

1,/ Obiednatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.
sídlo: 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. A|eš Vavřička - místopředseda představenstva a ředitel společnosti
lčo:
60108631
DlČ:
cz6o1o8631
bankovníspojení: ČsoB, a.s.
č' účtu:
17699313/0300
telefon:
466 798 4II
fax:
466304643
e-mail:
info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:
lng. Dyntar Vítězslav - technícký náměstek, lng. Fialková Gabriela _ vedoucí technicko-investičního
oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepisovat:
TDs - bude určeno při podpisu smlouvy
2/

Zhotovitel:

INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.

sídlo/místopodnikání: NáměstíJosefa Haška 246,538 63 Chroustovice
společnostjezapsána ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem vHradci Králové, oddíl C,
vložka 26799
zastoupena:
Miroslavem Zemanem, jednatelem

tČo:

DlČ:

287

78022

cz28778oz2
bankovníspojení: Komerčníbankaa.s.
čís|oúčtu:
43-5586560277/0100
telefon:
602 495 465
e-ma il:
insta l@ instal-chroustovice.cz
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Michal Zeman, jednatel
Miroslav Zeman, jednatel
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat
podepisovat:
Michal Zeman, jednatel, tel 602 495 465
Miroslav Zeman, jednatel, tel. 602 647 170
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lI.

pŘrovĚr SMLoUVY

r/

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, nenili objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege nebo z podstaty věci.
2/ Dílem se pro účelytéto smlouvy rozumí výměna stávajícího vodovodního potrubív délce 220,0 m
včetně přepojení odbočných řadů a přípojek, a to V rozsahu prací a dodávek specifikovaných
v projektové dokumentaci z I2/20I9 zpracované společnostíMultiaqua s.r'o., zodpovědný
projektant: JíříMyslík, DiS' Předmětnou projektovou dokumentaci obdržel zhotovitel před podpisem
této smlouvy, což svým nížeuvedeným podpisem potvrzuje. Dílem se rozumí rovněž provedení

veškerékompletní přípravy pro provedení díla a zajištěníveškerých potřebných dokladů a
dokumentace k prokázánířádné funkce díla.

3/ Z důvodu odstranění jakýchkoliv budoucích nejasností a nedorozumění smluvní strany výslovně
uvádí, že součástípředmětu smlouvy jsou:
o provedení pasportizace stávajících objektů dotčených stavbou včetně zaměření hladin ve
studních,
. zařízení staveniště,
r obstaránízařízenía 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.
22h997 Sb. o technických požadavcíchna výrobky, a souvisejícími předpisy
r součinnost zhotovitele s projektantem při zpracovánízměny díla,
o zajištěnízvláštníhoužíváníkomunikací v souladu se zákonem o komunikacích a prováděcích
předpisů, za bezpečenídopravně-inženýrských opatření,
o provádění průběžnýchtestů a komplexních zkoušek,
o provedenízkoušek hutněnízásypových vrstev a pláně pod konstrukčnímivrstvami komunikací,
o zajištěnípráv k používánípatentů, know-how, SW, autorských práv, pokud se vyskytují,
o činnost odpovědného geodeta,
. zpracovánía dodání předpisů pro provoz a údržbudíla,
o zaškolenípracovníků provozovatele, komplexníodzkoušení, uvedení do provozu,
o dodávku prvních provozních náplní do technologie,
r poskytnutí záruk na celé dílo, odstraňování případných vad v záručnídobě,
r obstaráníveškených dalšíchpracísouvisejících se zhotovením díla.

4l

Součástí předmětu 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 kolaudačního souhlasu, je-li stavebním úřadem vyžadován.

5/ Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelsko-inženýrská činnost spojená s provedením díla
a jeho uvedením do trvalého užívánía to zejména:
vytyčenía ochrana všech podzemních zaYizení v zájmovém územístavby na základě vyjádření a
povolení dotčených správců těchto sítí
zajištěnívstupůna pozemky nutných pro provedení díla
projednání dočasných záborů ploch mezideponií a ploch zařízení staveniště (ZS) potřebných pro

.

o
o

provedení díla včetně úhrady poplatků
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zabezpečenípříslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízení staveniště
kompletačníčinnostizhotovitele
ostraha staveniště, zajištěníbezpečnosti při prováděnídíla ve smyslu BoZP
péčeo nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah
pojištění stavby.

6/ Zhotovitel bude po dobu výstavby a komplexního vyzkoušení spolupracovat s objednatelem.
V případě, že zhotovitel bude v uvedeném období provádět práce na objektu či zařízení vodárenské
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'
7/ Dílo bude provedeno v náležité kvalitě a dle veškerých předepsaných atestů, zkoušek a revizídle
Čsttt a dalšíchplatných právních a technických předpisů a nařízeníuvedených v zadávací
dokumentaci, kterými bude prokázáno dosaŽení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla.
8/ Smluvnístrany se výslovně dohodly, že normy ČsN (rozumíse 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/ Součástípředmětu smlouvy je zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení

(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 kterých nedošlo k žádným

změnám, budou označeny nápisem ,,beze změn",
c) každý výkres dokumentace skutečnéhoprovedení stavby bude opatřen jménem a příjmením
osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
d) u výkresů, obsahujícíchzměnu proti projektové dokumentaci pro provedení stavby bude
přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele
(objednatele) a její souhlasné stanovisko.
10/ Geodetické zaměření skutečnéhoprovedení díla si zajišťuje zhotovitel prostřednictvím geodeta.
Veškeré práce, které jsou předmětem geodetického zaměření, mohou být zakryty až po zaměření.
Nedodrženítétopodmínky je považováno za hrubé porušenísmluvníchpovinností.

Itl

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 rozhodnutídotčených orgánů státnísprávy týkajícíchse díla, vydaných v mezidobí
od zahájení prováděnídíla zhotovitelem do předání díla objednateli.
V případě rozporů při určeníobsahu, rozsahu nebo provedení díla podle jednotlivých výše uvedených
bodů bude pro stanovenískutečného obsahu a rozsahu díla, kjehož provedeníje zhotovitel podle
této smlouvy povinen, rozhodující nejdříve bod b), jako druhý bod a), jako třetí bod c).
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lIl.

TERMíNY A MísTo PLNĚNí

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech
A) Termín zahájení díla: květen 2o2o (zadavatel upozorňuje, že se jednó o přepoklódaný termín)

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: prosinec 2o2o (zodavatel upozorňuje, že se
jednó o přepoklódaný termín)

Dodavatel bere na vědomí, že v místě budou probíhat stavební akce města Pardubice
(rekonstrukce zpevněných ploch a kanaIizace), z čehožvyp!ývá povinnost zhotovení
předmětů dě! věcně a termínově koordinovat s da!šímizhotoviteli.
Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce do jednoho týdne ode dne převzetí staveniště od
objednatele.
2/ Místem plnění je: zastavěná část města Pardubice, ulice Na Spravedlnostia přilehlé ulice

lV.

CENA DíLA

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

Cena celkem bez

DPH

3,297.98L,93,-Kč

(slovy: tři miliony dvě stě devadesát sedm tisíc devět set osmdesát jedna 93/100 korun českých)

2/ Zhotovitel prohlašu je, že ke dni uzavření této smlouvy je plátcem DPH, a v případě jakékoliv
změny, toto oznámí bezodkladně objednateli.

3/ Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby souvisejícís provedením předmětu díla v
rozsahu dle čl' ll. této smlouvy. Cena díla je doložena oceněným soupisem stavebních prací, dodávek
a služeb (doplněným položkovým rozpočtem), který je Přílohou č. 3 této smlouvy a tvoří součást
nabídky zhotovÍtele podané do zakázky,,Pardubice, ul. Na Spravedlnosti

-

vodovod".

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 dosažení tohoto limitu bude objednatel zhotoviteli zadržovat
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všechny zbývajícíplatby jako zádržné,které bude uvolňováno do 15-ti dnů po odstranění všech
případných vad a nedodělků uvedených v Zápisu o předání a převzetí díla.

2/ Po ukončeníkaždéhokalendářního měsíce vystaví zhotovitel objednateli daňový doklad max. do
lhůty stanovené zákonem a současně do této lhůty ho prokazatelně doručíobjednateli. Nedílnou
součástí daňového 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. Zhotovitel je oprávněn zahrnout do daňového dokladu za příslušné
období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem.
3/ objednatel a zhotovitel shodně konstatují, že pokud zhotovitel provede pro objednatele dle této
kódu klasifikace produkce CZ-CPA41'
smlouvy i stavební nebo montážní práce (odpovídajícíčíselnému
je
podle ustanovení 592e) zákona č.
povinnosti
přenesení
daňové
až a3) bude fakturovat v režimu
235/2004 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 finančnímuúřadu daň z přidané hodnoty za zhotovitele, jako zákonný
ručitel (z titulu zákonného ručení)je oprávněn tuto pohledávku jednostranně započístna 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 výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtuobjednatele ve prospěch účtuzhotovitele
uvedeného v záhlaví SoD.
6/ Dalšípodmínky stanoví oP

Vl.

ZÁRUKA

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

2/ Zhotovitel poskytuje na dílo od data předánía převzetí záruku 60 měsíců

3/ Dalšípodmínky stanovíoP.

Vt!.

sMLuVNí PoKUTY A FINANčNí ZÁRUKA

1/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání a převzetí díla dle čl. lll. odst. i. písm. B) této
smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla
bez DPH zaokrouhlené nahoru na ].OO Kč tj. 1.700,-Kčza každý byť započatý den prodlení.

2/v

případě, že zhotovitel nedodržítermínkteréhokoliv ze smluvních milníkůdle čl. lll. odst. ]. této
smlouvy o dílo, tj' včetně termínu zahájení prací, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši o,osyo zceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na L00 Kč tj. 1.700,-Kčza každý byť
v zahájení stavebních prácí
započatý den prodlení. Pokud zhotovitel porušísvoji povinnost spočívající
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do L týdne ode dne převzetí staveniště od objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši o,I%o z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 3.300,- Kč za
každý byť započatý den prodlení
3/ V případě, že zhotovitel nedodržítermín předání dokumentace skutečnéhoprovedení díla dle čl'
Xl|' odst. 1'4 oP, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% zceny díla
bez DPH zaokrouhlené nahoru na L00 Kč tj. 1.700,- Kč za každý byť započatý den prodlení'

a/ V případě, že zhotovitel neodstraní vady či nedodělky, uvedené v zápise o předání a převzetí dí!a
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. t.7oo,- 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 lhůtě
nebo ve lhůtě stanovené objednatelem a/nebo zhotovitel nepředá objednatelivyklizené a uklizené
staveniště v dohodnutém termínu,zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvnípokutu ve výši
100 000,- Kč a dále smluvní pokutu 20 000,- Kč za každý započatý den prodlení nad rámec výše
uvedené jed norázové pokuty'

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

k

odstraňování jakékoliv

reklamované vady v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu
ve výši o,o5% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na ].00 Kč tj. 1.700,- Kč, za každý byť započatý
den prodlení, a to za každou vadu zvlášť.

7/ Pokud zhotovitel porušíjiné povinnosti uvedené vtéto smlouvě o dílo nebo

obchodních

podmínkách , zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez
DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. 1.700,- Kč za kaŽdé jednotlivé porušení povinnosti'

8/ V případě prodlení s úhradou ceny díla dle této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši o,o5% z dlužnéčástky zakaždý byť 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, způsobené porušením 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, anijiných 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
smluvní pokutu uplatnit opakovaně'

k

odstranění porušení,je možnénárok na

L0/ V případě nedodržení oznámených a schválených termínůodstávek 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 určenízpůsobu úhrady platné smluvní pokuty.
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12/ Pokud zhotovitel nesplní některou svou povinnost sjednanou v této smlouvě o dílo a objednatel

tohoto nesplní dotačnípodmínky stanovené poskytovatelem dotace (dále také jen
,,zprostředkující subjekt") a nebude tak oprávněn čerpat dotaci na spolufinancování předmětu díla
nebo její 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

smluvní pokutu ve výši takto nedočerpané popř. vrácené dotace nebo vůčiobjednateli požadované
sankce.

Vl!t.

pŘeoÁruí DíLA, VMsTNlcKÉ PRÁVo

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

lX.

UKoNčENí SMLoUVY

L/ Smlouva můžebýt ukončena písemnou dohodou nebo odstoupením od smlouvy podle zákona,
této smlouvy nebo podle oP. Dalšípodmínky stanovíoP.

x.

sPoLEčNÁnzÁvĚnrčruÁusrnruoveruí

1/ Nedílnou součástítéto smlouvy 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 výslovně
dohodly na vyloučeníúčinnostinástedujících ustanovení oP: čl. Xx. FlNANčruízÁnurn

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 či jiných elektronických zpráv.

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

koníku'

4/ obě 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 vyplývajícíztétosmlouvyo 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, právnínástupce 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 jíných elektronických zpráv.
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6/ Pokud nebylo v této smlouvě nebo v oP ujednáno jinak, řídíse právní poměry z ní vyplývajícía
vznikající obča nským

zá

koníkem.

7/Tato 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.
8/ Přílohy Smlouvy o dílo:
Příloha č. L: obchodnípodmínky
Příloha č. 2: Harmonogram postupu prací
Příloha č' 3: oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (doplněný položkový rozpočet)
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PřÍloha č. 1Smlouvy o dílo

oBcHoDNí PoDMíruny
společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice. a.s'

l.

ÚvooNí UsTANoVENí

t'/ Tyto obchodní podmínky (dále také jen ,,Podmínky" nebo ,,oP") Ve smyslu ustanovení $ 1751 a
násl. občanského zákonku upravujÍ vztah mezi objednatelem a Zhotovitelem zaloŽený Smlouvou
o dílo (dále také jen ,,s0D" nebo ,,Smlouva"). obchodnÍpodmínky 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/

V

obchodních podmínkách jsou pouŽity zkratky, pro lepšísrozumitelnost textu je v tomto

odstavci, jakož ijinde v 0P, uveden jejich přehled a piný význam zkrácených slov. Technický dozor
stavebnÍka (dále jen ,,TDs"), autorský dozor projektanta (dále jen ,,AD"), koordinátor bezpečnostia
ochrany zdravÍ při práci na staveništi (dále jen ,,KO-BOZP,,)

lt.

LHŮTY PLNĚNí

t/ ZhotoviIel dokoněí celé dílo a všechny jeho části 0sou-li jaké) ve lhůtě pro dokončenídíla nebo
části díla (podle okolností), včetně:

a)

úspěšnéhoprovedenÍ přejÍmacích zkoušek před převzetím dÍla, pokud budou

objednatelem poŽadovány, a
b) dokonóenÍ veškerych pracÍ a činnostÍ, které jsou uvedeny v SoD tak, jak se požaduje k
tomu, aby bylo dílo nebo jeho část pokládáno za dokončené pro účelypřevzetÍ podle SoD

2/ 7a 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 užÍvánÍdi'la a zároveň podpis
protokolů o odstranění všech vad zjištěných v průběhu záručnídoby.
3,/ Zhotovitel

se zavazuje realizovat dílo dle závazného harmonogramu postupu prací (dále jen

,,harmonogram")' Harmonogram je nedílnou součástí SoD jako její příloha c.2,v harmonogramu
jsou vyznačeny pro zhotovitele závazné dÍlčítermÍnyplnění, tzv. milníky resp. uzlové body (dále jen
,,uzlové body"). Změna harmonogramu je moŽná pouze na základě pÍsemnéhododatku k soD'
Uzlow 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 předloŽil veškeré
dokumenty vztahujícíse k příslušnémuuzlovému bodu. O dokončenÍkaŽdého uzlového bodu
VyhotovÍ zhotovitel zápis, ktery podepisuje zhotovitel, objednatel a TDS.

4/ Zhotovitel následně předá objednateli, 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 termínu předání a převzetÍ díla' Tento návrh
podrobného programu pracÍ musí zohledňovat poŽadavky objednatele na součinnost s provozem
přÍpadně dotčenými zařízenímia na součinnost s dalšími dotčenýmÍsubjekty projektu. Dokud
L
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výstavby
nebude program prací odsouhlasen objednatelem, jsou platné závazné termíny a obdobÍ
program pracÍ musí být v souladu dílčímitermíny (mi|níky) dle

dle

harmonogramu;
harmonogramú. Přehled škutečnér'opostupu pracÍ ve vztahu k poslednímu schválenému
progra*u" pracÍ a ve vztahu k harmonogramu je zhotovitel povinen aktualizovat po celou dobu
,.aií."." předmětu dÍla, nejméně v měs'rrĎních intervalech jako součást zprávy o postupu prací'
prací, kdykoli předchozÍ
Zhotovitel rovněŽ předá objádnateli ke schválenÍ aktualizovaný program
povinnostmi
zhotovitele, nebo na
postupem
nebo
program pracÍ nesouhlasi se skutečným
pokynu. JestliŽe
pracovních'
od
obdrŽení
dní
do
3
nejpozději
zaxiaae pokynu objednatele, a to
je
neodpovídá
uvedena)
(v
prací
která
program
míře,
Že
objednatel x-oyxoti oznámí.i^'otovit"ti,
předloŽÍ
uvedl,
zhotovitel
které
posiupu
úmyslům,
a
SOD, harmonogramu nebo skutečnému
článkem.
s
tÍmto
v
souladu
pracÍ
schválení
ke
objednate|i
zňotovitel opraňný program
jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění
5/ Zhotovitel potvrzuje, Že veškerésjednané lhůty-šoo
nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké
v závislosti na tom, ke
povinnost
příslušná
vztahuje'
kterému plnění podle SoD se

óiňno.t1 wbrw"iL'"ň ze SOD.

V případě, ze

povinnosti rtrcrtú, jé zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečnéhoodkladu

6/ Zhotovitel nebude při prováděnÍ dila zodpovědný za prodlení s provedením dÍla způsobené
předejít jejich
ňznóJnutrmi orgánů veřejné spráW, pokud je nemohl předvídat nebo nemohl
vlivům. Zhotovitel se zavázuje v piípadě takového prodlenÍ předložit objednateli neprodleně
písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení'

v

průběhu pracÍ vystanou skryté nebo jiné objektivní překáŽky, které nemohl
na
objednatel ani zhotovitel předpokládat,zavazujíse obě strany, Že se bezodkladně dohodnou
pro
odstranění
vše
plněnÍ
učinÍ
a
díla
termÍnu
případných
do
dopadů
řešení,včetně zohledněni

7/ )estliŽe
překáŽek.

B/ Jest|iŽe se zhotovitel domnívá, Že má nárok na změnu termÍnu dokončení díla nebo uzlového
bbdu, oznámí to pÍsemně objednateli s popisem skutečnostÍodůVodňujÍcíchvznik nároku.
dozvěděl
Oznámení je zhotovitel povineň učinit bezodkladně poté, co se o takové skuteěnosti
po tom,
dnů
14
kalendářnÍch
během
neoznámí
nárok
svůj
zhotovitel
nebo mohl dozvědět;jesitize
termín
na
změnu
nárok
skutečnosti,
takové
vzniku
o
dozvědět)
(nebo
mohl
měl a
co se dozvěděl
dokoněenÍ díla zaniká.

je
povinen
9/ Během jakéhokoliv přerušenÍ provádění díla nebo jeho části podle SoD zhotovitel
a
bezpeěnost
ochranu
jinak
zajistit
rozsahu
v
nezbytném
viozsahu étanoveném objednatelem,
pozastaveného díla proti znióenÍ, ztrátě nebo poškozenÍ,iakoŽ iskladování věcí opatřených
provést opatření k zamezenÍ nebo minimalizaci škody, která
i< provádění díla. Je rávněŽ povinen
před propadnutÍm
bý pozastavením provádění díla mohla vzníknout (konzervace díla, opatřenÍ
je zhotovitel
přičemŽ
opatřeních
zamýšlených
o
apod.),
iÉdposxvtnutých orgány veřejné správy

jeho části
povinen oojeoňatele pru-oem iňformovat. V případě, že k přerušenÍ provádění díla nebo
s činností
jdou
spojené
náklady
nutné
nezbytně
bojde z důůodůvýueně na straně objednatele,
zhotovitele podle tohoto odstavce k tíŽi objednatele.

10/ Objednatel není povinen dílo převzít před uplynutím lhůty pro jeho dokončení.

lll.

CENA DíLA, PLATEBNí poovlítrtt<y

ceně za provedenÍ díla jsou zahrnuty veškerénáklady zhotovitele, které při plnění svého
jsou uvedeny v
závazku dle SOD nebo v souvislosti s tím vynaloŽí, a to nejen náklady, které
o náklady na
zejména
se
vyplývajÍ.
Jedná
nich
z
podkladech předaných objednatelem nebo
plnění,
skladování,
vě.
vykládky,
místo
provedení
na
díla, dopravu
bořízenÍ všec'h věcÍ óotřeuňýcn
jeho
zabezpečení,
a
přesunů
staveniště
zařízení
hmot,
manipulačnía zdvihacÍ techniky a

ý

V
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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, reviz( předání atestů, osvědčenÍ,prohlášenÍ o shodě,
revizních protokolů a všech dalšÍch dokumentů nutných k řádnému zhotovenía předánídíla. Dále
se jedná zejména o náklady na cla, reŽie, mzdy, sociálnÍ pojištěnr, pojištěnídle smlouvy, poplatky,
zďbory, dopravní značení,zajištěnÍ bezpeěnosti práce a protipoŽárnÍch opatření apod. a další
náklady spojené s plněnÍm podmÍnek dle rozhodnutÍ příslušných správních orgánů nebo dle
obecně závazných platných předpisů' V ceně jsou zahrnuty rovněž veškerénáklady na softWare,
licence k uŽÍvávánÍ know-hoýsoftware, 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 rozhodujícísoupis stavebních pracr, dodávek a sluŽeb s skazem výměr, který
byl součástípředané příslušnédokumentace. Pokud se v budoucnu ukáŽe, Že i přes přiměřenou
kontrolu objednatele v rámci zadávacího řízenÍpoložkorný rozpočet zhotovitele neobsahuje
veškerépoloŽky či správné počty měrných jednotek obsaŽené v předaném soupise stavebnÍóh
prac( dodávek a sluŽeb, pak platÍ, Že takové chybějící poloŽky či chybějícímnoŽství měrných
jednotek jsou předmětem plněnÍ a součástísjednané ceny díla' Zhotovitel nemá právo domáhat
se zvýšenísjednané ceny za dílo z důvodůchyb nebo nedostatků v poloŽkovém rozpočtu, pokud

jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplnéhoocenění soupisu stavebnÍch praci

dodávek a sluŽeb.
Pokud se v budoucnu ukáŽe, Že poloŽkový rozpočet zhotovitele obsahuje poloŽky, které nebudou
zhotovitelem realizovány či obsahuje nesprávné počty měrných jednotek obsaŽené v předaném
soupise stavebních pracÍ, dodávek a sluŽeb, pak platÍ, Že objednatel hradí cenu dle skuteěně
provedeného rozsahu předmětu plnění, a to bez oh|edu na to, jakým způsobem byla příslušná
část předmětu plnění oceněna v poloŽkovém rozpočtu a bez ohledu na to, z jakého důvodu takový
část díla nebyla realizována. Zhotovitel nemá právo domáhat se úhrady ceny za část díla, která
nebyla realizována.

3/ Daňový doklad musí splňovat všechny náleŽitosti daňového dokladu požadované platnou
právní úpravou. V případě, Že daňouý doklad nebude obsahovat zákonné poŽadavky či údaje
nebudou správné, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti
zhotoviteli. Zhotovitelje povinen takový daňovy doklad uvést do souladu s platnou právní úpravou
- lhůta splatnosti vtakovém přÍpadě počÍnáběžet ode dne doručeníopraveného či nově
vystaveného dokladu objednateli.
4/ Pokud zhotovitelv průběhu plněnÍsmlouvy porušÍopakovaně sjednané čistanovenépodmínky
provádění díla, zejména bude-li opětovně v prodlení se splněním termínůjednotlivých závaznýci
milnků dle 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 anijíných Wdajů souvisejících s pozastavením
měsíčníchplateb objed natelem'

lV. oBEcNÁ

PRAV|DLA PRo PLNĚNí soD

1/ Zhotovitel se zavazuje, Že na své nebezpečÍav rozsahu dle SoD a na vlastnínáklady provede,
dokončt' vyzkouši připraví k předčasnému uŽÍvánÍ a ke kolaudaci (u ěástí díla, u kteých není
vyŽadován zkušební provoz) a uvede do zkušebního provozu ve smluvené době dilo (bez vad,
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po provedenÍ všech
nedodělků a nedostatků, které by nezabezpečovaly plnou funkěnost díla, a
(dále předmět
provedení
předepsaných či sjednaných zkoušek), jehoŽ předmět, rozsah a způsob
dÍla)je Vymezen SOD, a to v souladu zejména se:
a) SoD, projektovou dokumentaóÍ ke stavebnímu povolení vč. technických zpráv, zadávacÍ
dokumentacÍ, soupisem stavebnÍch prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které tvoří
části zadávacÍ doku mentace.
pravomocného územniho rozhodnutÍ
podmínkami
b) '
s podmínkami stanovisek a
cj poomÍnt<ami pravomocnému stavebního povolení
stavebního řízenÍ
wjádřeními účastníků
d)stánovisky, povolenímia vyjádřenímidotčených orgánů státníspráW a samosprávy
e) příslušnými technickými a technologickými normami
f) obecně závaznou právnÍúpravou

a

KaŽdý
Všemi výše uvedenými dokumenty zhotovitel disponuje' resp. se s nimi detailně seznámil.
přiloŽen,
by
aniŽ
nebo
iá.nto ooxumentů.je nedílnou sóučástí SoD, a to aniž by musel být k soD
'na něj muselo b:ýt wslovně odkazováno'

2/

Zhotovitel

je povinen při realizaci předmětu díla průběŽně prověřovat vhodnost

projektové

je vymezen předmět a rozsah díla
dbkumentace díta a dalšídokumentace a dokumentů, kteďmi
a podle ktených je povinen předmět díla realizovat, včetně dokumentace pro provádění stavby,
a
zejména prověřwat zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, regulacemi
pÍsemně
informovat
nórmami'a je povinen na jejich přÍpadný nesoulad nebo nevhodnost
za
oň;eonatete á sbravce stavný. Poxud lnýše uvedené povinnosti zhotovitel nesplnÍ, odpovÍdá
tohoto
v
důsledku
uuáy u důsledky včetně náhrády škody způsobenéobjednateli nebo třetí straně
a
n".'ptncnr a je povinen dÍlo á předmětnou projektovou dokumentaci a dalšÍ dokumentaci
normamí.
doklmenty uúéstoo souladu s platnýmí předpisy, vyhláškami, nařÍzenÍmi, regulacemia
Zhotovitel zajistí na vlastnÍ náklady vydánÍ a aktualizaci veškerých rozhodnutí, oznámení
realizace díla nebo třetích stran. Tato
výjaoreni státníc-h organů a/nebo dotěených účastníků
jiňé
povolení a souhlasy k provádění dočasných praci
róznoonutr a oznámňÍ zal"rrnují mimo
a
dopravních rnýluk, zemnÍch prácí, výkopů a dalších činnostÍ, zvláštní užívaníkomunikací

3/

veiejných prostranstvÍ k provádění díla a souvisejícÍchčinností(skládky' mezideponie,
povolení
*uniput.eni pruhy apod.), povolení k pobytu, povolenÍ k uŽívání přenosných vysílaček,
k přemístěn í veřejných za řízení apod'

postupů na
Zhotovitel bude odpovÍdat za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerých
všech
a
kvantitu
síaveništi,zajištění správné technologícképraxe při prováděnÍ díla a kvalitu
předmětu
díla.
zhotovovacÍcň pracía zajištěníkvalitního řízenía dohledu nad realizací

4/

5/ Zhotovitel se zavazuje objednateli TDs, AD, koordinátorovi BoZP umoŽnit kontrolu realizace
pieomětu díla, a to koykoliv v době jeho provádění' Zhotovitel se zavazvje objednateli umoŽnit
u.iup oo veškerých próstor, které s realizacÍ předmětu díla souvisejí a tak poskytnout možnost
je povinen
prou'ěřit, zdali ja dílo prováděno řádně, a to i ve dnech pracovnÍho klidu. Zhotovitel
pak
zajistit účast
zejména
boskytnout při provádění kontroly poŽadovanou součinnost,
bopouconeno personálu zhotovitele. Zhotovitel umoŽní objednateli kontrolu u výrobců zařízení,
plné odpovědnosti za
která tvoří nebo majítvořit součást díla. Tato kontrola nezbavuje zhotovitele
plněnÍ povinnostÍ v souladu se SoD'

6/ Zhotovitel se zúčastnÍdle pokynů objednatele a

v rozsahu poŽadovaném objednatelem
provoz), uvedení dokončenéhodíla do
zkušebnÍ
nenívyŽadován
(u
kterých
u
díla,
částí
xótauaace

zkušebníhoprovozu a jeho průoěnu aŽ do etapy vyhodnocenÍ.

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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B/ Při plnění SoD je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, včetně pokynů technického,
a koordinátora BoZP (dále také jako ,ios" ,,AD", ,,KoBOZP"), vydanými v souladu s dokumentací týxajícÍse provádějí dÍla, tj. pokyny, které
nepředstavujÍ změnu sOD. V případě sporu smluvních stran, zda je určitý pbkyn objednatele
přÍp. autorského dozoru objednatele

v souladu se závaznou dokumentací stavby, je rozhodující stanovisko znalce. Pokud ze stanoviska
znalce vyplyne, Že pokyn objednatele není vsouladu s předanou dokumentacÍ, uzavřou smluvní
strany dodatek k SOD.

9/ Zhotovitel je povinen objednatele bez zbytečnéhoodkladu pÍsemně upozornit na nevhodnost
jeho pokynů a důvody nevhodnosti specifikovat a tuto nevhodnost prokázat. K upozornění

zhotovitele je objednate| povinen se vyjádřit do 5 pracovních dnů' nebude-li dohodnuta jiná lhůta.
Pokud bude objednatel na splnění pokynu přes upozornění na jeho nevhodnost tÍVat, je zhotovitel
povinen pokyn objednatele splnit.

L0/ Jdi v průběhu provádění díla ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví osob
nebo hrozÉlijinévážnéškody, nebo je-li dÍlo prováděno V rozporu se smlouvou, je objednatel, TDS
či KO-BOZP oprávněn, respektive povinen, pokud to okolnosti vyŽadujÍ, zirotoviteti přikázal
přerušení prací na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu. Zhótovitel

takovým přÍkazem řídit.

je

povinen se

I1'/ 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 záRona č. 309/2006 sb. o zajištěni dalšÍchpodmÍnek
bezpečnosti a ochrany zdravÍ při práci a jeho prováděcÍch předpisů naiízení vlády č.5gt/2oo6

Sb. o bliŽších minimálních poŽadavcích na bezpeěnost a ochranu zdraví při práci nastaveništích.

t2/ v

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

(poddodavatelé) povinni ihned tuto skutečnost oznámit objednateli.

13/ Přerušení provádění díla z důvodůuvedených v odst. 10 tohoto článku musí b1ýt zapsáno do
stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných lhůt plněníani nezakládánárokihotovitele na
úhradu nákladů nebo škody, které mu tímto přerušenÍm vzniknou.

14/ Pokud vznikne v průběhu plnění SoD povinnost přibrat koordinátora BoZP z důvodů
spočÍvajÍcíchna straně zhotovitele, je objednatel oprávněn takového koordinátora vybrat a zajistit,
a to na náklady zhotovitele.
t5/ Zhotovitelje povinen plnit povinnosti dle SoD tak, aby nevzníkla škoda. Zhotovitelje povinen
objednatelÍ neprodleně oznámit, že vznikla nebo bezprostředně hrozÍ vznik škody, a včas přijmout

takové opatření, aby škodu odvrátil; současně je povinen navrhnout objědnateli opátření
směřující kzamezení škod. V případě porušenítéto povinnosti odpovídá zholovitel objednateli
za škody, které mu tím vzniknou'

t6/- Zhotovitel odpovídá objednateli i třetÍm osobám za veškerou škodu, která jim vznikne

v důsledku jednání zhotovitele'

Zhotovitel je povinen dodrŽovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichŽ se dozvěděl
v souvislosti s plněním SoD'

t7/

Zhotovitel je povínen objednatele neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů od
vzníku nÍŽe uvedené skutečnosti pÍsemně Ínformovat o tom, Že:
a) přestal plnit své splatné peněžní závazky vůčipoddodavatelům podílejícímse na plněnÍ

I87/

soD,
b)zhotovitelse stalsubjektem, na nějŽ byl podán návrh na zahájení insolvenčníhoYízení,
c) bylo rozhodnuto o tom, že vstupuje do likvidace,
d) přestal byt oprávněn provozovat některou z činností,která je předmětem SoD, anebo
E
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plnit povinnosti dle
e)je jinak závaŽným způsobem omezena nebo ohrožena jeho schopnost
soD.
L9/ Zhotovitel prohlašu)e, Že je vsouladu správními předpisy oprávněn provádět veškeré
čiínosti,které jsou přeámětem SOD, a Že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně
kapacitně, materiálově i technicky vybavený.
jejich ústnÍ
20/ Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli, TDs, AD a Ko_BoZP na
dnů od uplatnění požadavku,
*io pisem né vyŽádání nejpozdějí však do 5 pracovních
se k plnění SoD'
óóiaoovane informace, vysvětlenÍ a konzultace vztahujÍcí
technické
21'/ Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, pak normy Čsn rn, zejména české
poŽadavky
na
realizaci
minimální
stanovujÍ
Že
smyslu,
vtom
noi'y, jsou pro zhotovitele závazné
díla.

je pracovnÍ
22/ Pokud nebude dohodnuto ve zvláštním písemném protokolu jinak,

doba

právními předpisy.
zhotovitele na staveništi ze strany objednatele omezena příslušnými
23 / Dalšípovi

nn

osti zhotovítel e:

pro objednatele
a) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a sluŽeb
za optimálních kvalitativnÍch podmínek,

plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prac|,
při práci
za sledovánÍ dodrŽovánÍ předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdravÍ

b) zhotovitel nese

V

a zachování pořádku na staveništi,

pověřená odborná osoba
c) vedoucí realíiaěníhotýmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem
pracÍ,
prováděnÍ
montáŽÍ a zkoušek díla
po
dobu
jako
zhotovitele
zástupie
musí být
jednat jménem
pravomocemi
všemi
vybavena
byt
musí
a

přítomňa v místě stavby

zhotovitele a přijímat oznámení objednatele,

d)' zhotovitel je pbvinen označit pracovní oděvy sWch zaměstnanců vlastnÍm logem
logem
a zabezpeč'it označenÍpracovních oděvů zaměstnanců poddodavatelů

přÍsl ušnéhopoddodavatele,
e) zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastnÍmi opatřeními
sociální zaiÍze,nípro pracovníky vlastnÍ i pracovníky poddodavatelů,
ve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které
f) zhotovitel se zavázujá, Ž.
'uplatÍ
zhotovitel pro provedení díla WuŽil,
g) zhotovitet nesmÍ bez předchozÍho pÍsemného souhlasu objednatele nakládat sjeho
majetkem, kter'ý má objednatel ve svém
majetkem ani povolit takové nakládání
pod
svou kontrolou,
drŽenÍ, úschově či
převzaté od objednatele po
h) zhotovitel bude řádně nakládat a peěovat o zařízení a stroje
dobu jejich uŽívání,
j)zhotoviiá zajišťuje
dopravu, vykládku a skladovánív místě stavby na své náklady,
-povÍnen

s

ril

umoŽnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným
zhotovitel je
práce,
veřejnopravnim' orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti
pořádku
pracÍ
a
udržování
harmonogramu
kvality, dodrŽovánňechnické dokumentace,
na přávzatém staveništi, jestliŽe během inspekce objednatel zjistí, že činnosti zhotovitele
prováděné na stavbě nejsou v souladu se smlouvou, bezpečnostními předpisy nebo
iávaznými podklady stavby, je povinen o svých výhradách informovat zhotovitele
písemňě zábisem jo stave-nního denÍku' Zhotovitel je povinen oprávněné připomínky
přijmout a iňned zjednat nápravu v souladu se smlouvou a závaznými podklady stavby.
búavnene připomínky objednatele, které se týkajÍ bezpečnéhoprovozu ostatního
případě
zaťízení,n"bo be'p.čňosti pracujících bude zhotovitel odstraňovat okamŽitě. V
přerušit
okamŽitě
vážných závad je oprávněný zástupce objednatele oprávněn
prováděnou činnost zhotovitele aŽ do jejich odstranění'
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V.

PODDODAVATELE

Zholovitelje oprávněn provádět dÍlo nebo jeho část prostřednictvím poddodavatelů. Zhotovitel
povinen informovat objednatele o kaŽdém poddodavateli v dostatečném předstihu tj'
minimálně t4 dní před zahájení pracÍ poddodavatele na staveništi. Poddodavatelé, se kterymi se
uvaŽuje pro realizaci části díla, převyšujícíčástku 50o tis. Kč bez DPH d|e smluvnÍho rožpočtu
musí b]ýt schváleni objednatelem. objednatel má právo neschválÍt poddodavatele. Tuto
skutečnost oznámÍ objednatel zhotoviteli písemně spolu s Vysvětlením svého rozhodnutÍ'
1'/

je

2/ Zhotovttel odpovídá za činnost poddodavatele, jako

by

ji prováděl sám.

3/ Zhotovitel se zavazuje, Že práce na díle budou provádět pracovnÍci, kteřÍ majÍ potřebnou
kvalifikaci a 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 osvědčenípředloŽeno, nebo bude shledáno jako
nedostatečné,musí zhotovitel na poŽádánÍ objednatele takového pracovníka odvolat a nahradit'
4/ objednatelje oprávněn poŽadovat vyloučenÍjakéhokoliv poddodavatele, ktery neprovádí dílo v
souladu se závaznými podklady stavby (včetně, níkoli však pouze termínůa harmonogramu).
Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele s takovým poddodavatelem ukončit spolupráci a
vyloučit ho z účastina prováděnÍ dÍla. Vylouěený poddodavatel je povinen bezodkladně opustit
místo provádění díla včetně vykl izenÍ staven iště.

5/

Zholovttel

je

povinen zajistít koordinaci veškerých činnostÍa dodávek potřebných pro

provedení plnění podle SoD včetně činnostínebo dodávek zajišťovaných poddodavatelí, popř.
jinými dodavateli a objednatelem, tak aby bylo zajištěno p|ynulé plnění povinností zhotovitele
podle SOD.

6/ KaŽdý poddodavatelje povinen předat Ko-BozP prostřednictvím zhotovitele nejpozději 8 dnů
o rizicÍch vznikajÍcích při pracovních nebo
technologických postupech, které zvolil. RovněŽ je povinen poskytovat koordinátorovi BoZP
součinnost potřebnou pro plněníjeho úkolů.

před nástupem na staveniště informace

7/ Prokazoval-li zhotovitel v zadávacÍm řízeníkvalifíkaci prostřednictvím poddodavatele, je
v případě jeho změny povinen takovou skutečnost projednat v dostatečnémčasovémpředstihu

je

s objednatelem; zhotovitel
vŽdy
poddodavatele a způsob jeho náhrady.

povinen sdělit objednateli důvod změny takového

8/ Zhotovitelje povinen proplácet oprávněně vystavené daňové doklady (faktury) poddodavatelů,
a to za podmÍnek stanovených ve smlouvě se poddodavatelem' JestliŽe zhotovitel nesplní tuto
povinnost, můŽe objednatel (podle vlastnÍho uváŽenQ na Žádost jím schváleného poddodavatele,
doloženou doklady prokazujÍcími řádné splnění přÍslušnéčásti závazku, oprávněnost nároku na
řádně uplatněnou platbu a přÍ prodlení zhotovitele s úhradou delšÍnež 30 dnů, zaptatit tomuto
poddodavateli dluŽnou ěástku (částečněnebo úplně) přÍmo. Částku vyplacenou poddodavateli
podle předchozÍ věty je objednatel oprávněn (podle vlastnÍ úvahy) započístzhotoviteli 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 dí|o, týkajÍcÍse zádržného a smluvních pokut

Vl.

PoDK|áDY PRo PLNĚNí

1'/ Zhotovitel prohlašuje, Že se důkladně, s odbornou péčÍseznámilse všemízávaznými podklady
stavby převzatými od objednatele viz. přílohy SoD. ZhotovÍtel prohlašuje, Že předané závazné
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podklady dÍla jsou dostatečné, jednoznačné,jemu plně srozumitelné a plně vhodné pro provedenÍ
díla v rozsahu, kvalitě a termínech sjednaných v SoD.

2/ Y piípadě podkladů dodávaných objednatelem po podpisu SOD je povinností

zhotovitele

piovcrit předané podklady a písemně objednateli oznámit zjištěnévady a připomínky do 10 dnů
pojejich převzetí.

3/ Zhotovitelje povinen přesvěděit se před zahájenÍm, resp. provedením svých prací a dodávek, o
jeho
siavu již realiiovaných pracÍ a dodávek na díle, na které jeho plnění navazuje nebo které s
výxoný souvisejí. lát<éxotiv zjištěnénedostatky neprodleně písemně oznámí objednateli spolu s
návrhem na jejich odstraněnÍ.
je
4/ zhotovitel prohlašuje, Že ke dni uzavření SOD řádně prověřil místnípodmínky na staveništi,

sáznámen s výsledky úšechprovedených průzkumů a měření předaných objednatelem a vyjasnil
si všechny nejasné podmínky pro provedenÍ díla s pověřenými pracovníky objednatele při
prohlídce staveniště.

5/ Píi nálezu funkčnísÍtě, která

nenÍ součástÍpředaných podkladů, je zhotovitel povinen ve

sbolupráci s objednatelem tuto síťidentifikovat, ochránit, následně zaměřit
dokumentace skutečnéhoprovedení.

a

zakreslit do

6/ Nesplní-|i zhotovitel povinnosti stanovené Vtomto článku, není oprávněn později namítat, Že

péěe a
mu nebyly jakékoliv vady ói nedostatky známy, pokud je mohI zjistit při vynaloženíodborné
nese úplnou odpovědnost a veškerénáklady na řádné dokončenídíla.

Vll. zMĚNA DílÁ, ocrŇovÁtrtÍ
1'/ Má-libyt v průběhu provádění díla změněn jeho dohodnutý obsah či rozsah, musí b1ýt taková
změna dohodnuta písemným dodatkem ke smlouvě o dílo, podepsaným všemi smluvními
stranami, ktený bude specifikovat rozsah změny předmětu dÍla a změnu ceny dÍla.

2/ Veškerézměny

v průběhu stavby budou probíhat v režimu změnového řÍzenÍ. Na kaŽdou

změnu bude vystaven změnovy list, kteý bude zařazen do tzv. Knihy vícepracÍ, odpoětů a změn.
Změnové řÍzeňí 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 !. 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
jednostranným pÍsemným
existovat shoda o věcném VymezenÍ změny díla, je objednatel oprávněn
pokynem nařídit realizovat takto změněné dílo i před uzavřenÍm odpovÍdajícÍhododatku ke
smtóuvě; oceněnÍ změny díla se potom řÍdÍ postupem dle odst. 3 tohoto ustanovení.
oprávněn omezit či rozšiTit rozsah díla (méněpráce či vÍcepráce), nebo poŽadovat
3/ objednatelje
-kvalitu
pracÍ a dodávek souvisejících s dÍlem (dáIe jen ,,změna díla"), a za tím účelemjsou
jinou
imluvnÍ strany povinny uzavřít dodatek k soD, který poŽadovanou změnu dÍla popisuje. Zhotovitel

je povinen ná'zát<náě poŽadavku objednatele přístoupit na změnu rozsahu díla, která

dÍlo

bmezuje či rozšiřuje. V případě, Že dojde ke změně předmětu plnění (vícepráce či méněpráce),
nerealtaci části předmětu plnění (např. z důvodu, Že původně stanovený rozsah předmětu plnění
bude při realizaci ve skutečnosti v menším rozsahu) nebo jiným okolnostem majícímvliv na cenu
jednotkoWch
d1a die ustanovenÍ smlouvy o dílo, bude změna ceny díla kalkulována na základě
v souladu
oceněna
bude
pracÍ
v
nabídce
neuvedených
dodávek
a
Cena
cen uvedených v nabídce.
cena
smluvená
dodatku
upravena
formou
provedené
bude
rekalkulace
s ělánkem Vlll. Na základě
díla'
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4/ Pokud by změna díla znamenala i změnu dodržení dílčÍlhůty plněnr, musí návrh obsahovat
změnu lhůty plněnÍtímdotčených uzlových bodů;v případě návrlru změny lhůty předánídÍla musÍ
blýt souěasně přesně uvedeny i nové navrhované lhůty splnění veškeýóh;eité neookoněených
uzlovybh bodů.

5/ V případě změny díla, která si vyŽádá změnu stavebního povolenÍ, poskytne zhotovitel
objednateli veškerépodklady, aby mohl o změnu stavebního povolenÍ požádat'
6/ Pokud objednatel souhlasí se změnou v rámci změnového řÍzenr, uvedenou změnu potvrdÍ
dodatku ke smlouvě o dílo. Nedohodnou-li se smluvní strany na změně, je rozhodující

v

stanovisko znalce určenéhoobjednatelem. Bez potvrzeného dodatku není zhotovitel oprávněn
změnu díla provést.

7/ Dodatky budou vzestupně číslovány a

obdržÍobjednatel a dvě zhotovitel.

vydávány ve

4 vyhotoveních, znichŽ dvě vyhotovení

8/ Pokud zhotovitel nesplní své povinnosti stanovené v tomto článku ani po výzvě objednatele
zapsané do stavebního deníku, je objednatel oprávněn zajistit splnění téchto povinnostÍ
prostřednictvím třetí osoby, která bude odpovídat za vadyjí provedené části dÍla a poskytne za
ni
záruku za jakost požadovanou objednatelem; vtomto přÍpadě uhradí zhotovitel objednateli

všechny vzniklé náklady a škody.

9/ NenÉliv SoD uvedeno jinak, bude přioceňovánÍ poloŽek postupováno následujÍcím způsobem;
Příslušná sazba nebo cena za 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 části SoD.
Tento způsob ocenění se použije i pro ocenění poloŽek, které budou realizovány jako součást
odsouhlasených vÍcepracÍ (a rovněž pro oceněnÍ poloŽek, které nebudou realizováňylaxo součást
méněpracÍ;, pokud je charakter činnostízhotovitele, zhotovovacích prací, sluŽeb nóno oooáuxy
stejný jako činnostÍ,zhotovovacÍ práce, služby nebo dodávky, které jsou uvedené a oceněné v
Soupisu stavebnÍch pracÍ, sluŽeb a dodávek s výkazem výměr nebo v jiné části SoD.
Při'slušná nová sazba nebo cena za kaŽdou poloŽku ěinnosti zhotovitele, zhotovovací práce, sluŽby
nebo dodávky, bude stanovena, jestliže:
(a) tvořísouěást změny díla, a zároveň
(b) není obsaŽena v kterékolÍvčásti Soupisu stavebních pracÍ, služeb a dodávek s výkazem
tlýměr nebo v jiné částíSoD, azároveň
(c) Žádnou z uvedených sazeb ani cen uvedených v Soupisu stavebnÍch pracÍ, sluŽeb a
dodávek svýkazem Wměr nebo vjiné části Smlouvy o dílo nenÍ moŽné povaŽovat za
odpovídajÍcí,neboť čÍnnostzhotovitele, zhotovovací práce, sluŽby nebo dodávky
nevykazujÍ podobný charakter ani nejsou realízovány za podobných podmínek (toto jě
povi n e n prokázat zh otovítel ).
Poté bude přÍslušná nová sazba nebo cena za Raždou poloŽku činnostÍzhotovitele, zhotovovací
práce, sluŽby nebo dodávky, stanovena následujícím postupem:

a)

b)

bude odvozena od některé odpovídajícísazby nebo ceny uvedené v Soupisu stavebnÍch prací,
v jiné části SoD;
u poloŽek, sluŽeb a činností,které nejsou obsaženy v Soupisu stavebních pracÍ, služeb a
dodávek s výkazem výměr nebo v jínéčásti Smlouvy o dílo, podle následujícího kalkulačnitro
vzorce rozboru ceny:
sluŽeb a dodávek s výkazem výměr nebo
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PřímÝ materiál

'L

2
(357o z mezd)

3

4
OstatnÍ přÍmé náklady

5

(2+3+4+5)

6
Příménákladv

(1+6)

7

Režie v,ýrobní

Á9o/oz6\

8

Režie správní

I

(27o/o

(1+6+7+8)

Nákladv celkem

(3o/rz6+7+8\

Zisk

10

ne
(1+6+7+8+9+10)

Jednotková cena celkem

c)
d)

z 6\

(7+8)

(daňoWm
PřÍmé pořizovací náklady na přÍmý materiál budou zhotovitelem doloŽeny fakturou
přímé
ostatnÍ
doklad'em) za nákup máteriá'lu oá prvního dodavatele a dále budou doloŽeny
náklady;
podánÍ
u dodávek zaÍÍzenía strojů budou WuŽity aktuálnÍ ceníky vyrobců, platné v době
náklady.
nabÍdky, povýšené o přiměřený zisk ve qýši 3% a nutné vedlejší
podle ceniků Ústavu racionalizace ve stavebnictvÍ (ÚRs), platných v den uzavřenÍ Smlouvy o
dílo.

postupu při
Zhotovitel vŽdy předloŽÍobjednateli návrh příslušnénové sazby nebo ceny s uvedením

jejim stanoveňr. nove stanovené sazby nebo ceny budou v souladu s cenovou úrovníobwklou
posoudí, schválí nebo upraví
v době a místě realizace předmětu oíta' onjeonateinávrh zhotovitele
stanovení nové
tak, aby byl v souladu uýs. uvedenými pódmÍnkami soD. Konečnérozhodnutí o
sazby nebo ceny náleŽí' objednateli.
Výše uvedeným způsobem bude obdobně postupováno v případě méněprací

VllI. STAVEBNí DENÍK

je povinen vést o

provádění díla a o postupu pracÍ stavební denÍk v souladu
místního
s'právnÍmi přeápisy, tj. s 157 Stavebního zákona a přÍlohou č. 16 vyhlášky Ministerstva
rozvoje č' 499/2006 Sb. 0 dokumentaci staveb.

V

Zhotovitel

2/

připraven k předáníTDS
První průpis dennÍch zápisů ve stavebnÍm denÍku bude zhotovitelem

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 zničenÍoriginálu.

Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebnÍho denÍku na staveništi. Zápisy
víaňujícÍse kbrováděnÍ díla můŽe do deníku provádět orgán státnÍho stavebního dohledu, AD'
TDs, Ko-BoZP a pověřenÍ pracovnÍci smluvních stran.

3/

s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen připojit svoje vyjádření
platípro případ,Že objednatel, AD, TDs nebo Ko-BoZP nesouhlasÍse
pravidlo
k'zápisu' Stejné
záznamem zhotovitele.

4/ )estliŽe zhotovitel
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lX.

znŘízeruí, MATERÁLY, PRAcoVNí PosTUPYA KVALITA PRoVEDENí

V Zhotovitel vyrobí nebo obstarázařizení a materiál a dále provede práce, potřebné k realizaci
předmětu díla:
a) způsobem uvedeným v SOD fieJi stanoven),
b) odborně a pečlÍvě,v souladu s uznávanou dobrou praxÍa s péčÍřádného zhotovitele
c) za pomoci vhodně vybavených zaíízenía bezpečných materiálů, nenÉli 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 být pouŽity jen takové výrobky, materiály, konstrukce nebo zařízenÍ, jejichŽ
Vlastnostiz hlediska způsobilostÍdílapro daný účelzaručují,Že dílo při řádném provedenía oězne
údrŽbě po dobu předpokládané životnosti splňuje a bude splňovat poŽadavky na mechanickou
pevnost a stabilítu, ochranu zdravÍ a Životního prostředí, požárnÍbezpečnost, bezpečnost při
uŽívání a ochranu proti hluku a na úsporu energÍe. Zhotovitel se zavazuje a ručíza to, že při
realizaci dÍ|a nepouŽije žádný materiál, výrobek, materiál, konstrukci nebó zařízenÍ, o kterém je
známo, že je škodliý, nebo nemá poŽadovanou certÍfikaci.
4/ 7hotovitel je povinen včas prokázat kvalitu díla předepsanými zkouškami, atesty, měřenÍmi,
certiÍikáty a prohlášeními o shodě na pouŽité a zabudované materiály a zařízení, dle ielevantnÍch
norem a podmÍnek SoD a oP'

5/ Zhotovitel je povínen na své náklady předat objednateli následující vzorky materiálů a
potřebné informace ke schválenÍ před tím, neŽ budou materiály pouŽity nastavbě náno xe stavbě:
standardní vzorky materiálů od výrobce a vzorky uvedené SoD, to vše na náklady zhotovitele, jako
jsou např. zkušebnívzorhy betonů, štěrkopísku apod,, a dalšívzorky podle pokynů objednatele.
Pokud

se smluvnÍ strany v určítémpřípadě nedohodnou jinak, budou vzorky

předkládány na staveníšti a bude k nim připojen protokols následujícími údaji:
a) materiál (název, popis, obchodní značka);
b) vyrobce, dodavatel;

objednateli

c)datum předloŽení;
d) zamýšlenépouŽitÍ v rámci realizace předmětu díla;
e) místo pro odsouhlasenÍvzorku objednatelem nebo TDS (podpis a datum)
Každý materiálje zhotovitel oprávněn použn pouze po vydání souhlasu s jeho použitímze strany
objednatele.

6/ Objednatel v kteroukoliv potřebnou dobu bude mít plný přístup do všech ěástí staveniště, a
během výroby, produkce a výstavby a dalšÍch souvisejÍcÍch činnostís realizacÍ předmětu di1a (na
staveništi a kdekoliv jínde) bude oprávněn prověřovat, kontrolovat, měřít a zkoušet materiály a
práci a kontrolovat postup v'ýroby technologických zaiízení a produkci a zpracovánÍ materiálů
qýsledky veškerych činnostÍ.objednatel můŽe poŽádat, na náklady zhotovite|e, o test materiálů
nebo test funkčnosti technologíckéhozaYízeníza osobní účastizhotovitele přímo u výrobců těchto
zařízeníanebo dříve, než budou tyto materiály nebo technologická zalízeni dodány na staveniště
nebo před instalacítakových materiálu nebo zařízení na staveňišti.

7/ Zhotovitel předloŽí objednateli plán jakosti včetně kontrolního a zkušebního plánu

(KZP)

nejpozději 30 dní po zahájení zhotovovacÍch prac( příčemŽ 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 poŽadovat
okamŽitou nápravu věetně opakování kontrol, zkoušek, testů, měřenÍ ad.; v případě váŽného
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porušenípovinností zhotovitele oproti kontrolnímu

a

zkušebnímuplánu můŽe objednatel

pozastavit realizaci předmětu díla'

B,/ Kontrolní a zkušební plán bude minimálně obsahovat:

a) předmět zkoušení
b)

způsob zkoušenía médium

c) četnost a frekvenci

zkoušení

d) předpokládané trvánÍ zkoušek

ei stanovenídlejaké normy nebo postupu bude zkoušení prováděno
f) jakých uýsledků zkoušenÍ má být dosaŽeno

Objednatel bude zhotovitelem vŽdy piizván ke všem kontrolním zkouškám
provád'ěnýctr zhotovitelem, a to nejpozději 3 pracovní dny před jejich konáním.

9/

a

testům,

10/ Výsledky všech kontrol, zkoušek a testů zapíše zhotovitel do stavebnÍho deníku a uvede
provedených kontrol,
u órauioerne měsÍčnÍzprávě o postupu pracÍ' Konečný souhrn všech
zkoušek a testů předá objednateli při přejímacím řízení dokončenéhodÍla'

poskytne objednateli plnou součinnost a přÍleŽitost k vykonávání těchto činnost(
Žáoná tato
včetně toho, Že mu zájistÍ bří"tup, svá zařízenÍ,povolení a bezpečnostnÍvybavenÍ.
povědn
osti.
či n nost n ezbavuje zhotovitele Žádné povi n n osti a n i od
1'1-/ Zhotovitel

12/ Zholovitelje povinen poskytnout veškeré přístroje, asistenci, dokumenty a dalšíinformace,
pracovní sílu,
elextřinu, média, vlastnÍ vyoaíenía zaiÍzení, pohonné hmoty, paliva, nástroje,
je
pro
jak
a řádné
účinné
nutné
to
personál,
tak
ňateriály a vhodně kvalifikovaný a zkušený
pro
zkoušky
určené
místo
a
čas
proveaenr zkoušek. Zhotovitel spolu s objednatelem odsouhlasí

jeonotlivýcn zaíízení,materiálů nebo jiných částípředmětu díla. V případě odběru vzorků musí b:ýt

ioznory

a

zkoušky provedeny akréditovanými laboratořemi nebo laboratořemi s odbornou

způsobilostÍv závislosti na účeluzkoušek-

zhotoviteli,
13l Objednatel můžezměnit místo nebo detaily určitých zkoušek nebo vydat pokynprokáŽou,

Že
aňý proveor dodatečné zkoušky. JestliŽe tyto pozměněné nebo dodatečné zkoušky
podmínkami
SoD'
s
v
souladu
ztóusené zaiízení,materiály, práce nebo výsledek činnosti nejsou
ponese náklady na proved-Jnr těcnto pozměněných nebo dodatečných zkoušek zhotovitel, bez
ohledu na jiná ustanoveníSoD.

předem svůj úmysl
1'4/ ob)ednatel oznámízhotoviteli (na základě jeho výzvy) nejpozději 24 hodin
čas, můŽe
ve
smluvený
mÍsto
zuóastňit se zkoušky. JestliŽe se objednatel nedostaví na dohodnuté
jiné
pokyny),
se poté
nichŽ
o
zhotovitel přistoupit ke zkouškám (neoostat-ti ovšem od objednatele
předat
je
povinen
bude mít za to, Že byly provedeny v přÍtomnosti objednatele. Zhotovitel
průběhu
výsledku
protokoly
a
o
objednateli bez odkladů-autorizované, řádně potvrzené zpráuy a
provedeny'
zkóušek, vypracované odborně způsobilou osobou. Jakmile byly poŽadované zkoušky
o bj ed natel potvrd í zhotovitel i zpr áuy o zkouškách.
Objednatel je oprávněn provádět vlastní zkoušky nezávisle na zkouškách
zhotovitálem; zhotovitelje povinen poskytnout poŽadovanou nezbytnou součinnost'

15l

prováděných

16/ Zhotovitel provede individuálnÍ a komplexnÍ zkoušky'
jednotlivých elementů
lndividuátní zkoušky - individuálním vyzkoušenÍm je provedení vyzkoušení
je
zařízení v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáŽe za!ízenÍ.Zhotovitel

povinen konání individuálnÍch zkoušek oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny před
iermínem jejich konání. objednatel má právo setěchto zkoušek zúčastnit.Průběh a vysledky
provedenÍ
individuálň-rrrh zkoušek zapíšezhotovitel do stavebního deníku. Náklady na
individuál nÍho vyzkoušen Í tvoří součást na bÍdkové ceny dÍla.
je dílo (nebo jeho
KomplexnÍ zroúšxy - komplexním vyzkoušenímprokazuje zhotovitel, Že
ucelená, samostatného provozuschopná část) řádně a v poŽadované kvalitě dokončeno, Že
L2
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splňuje požadovanou funkci a že je jako celek schopno zkušebnÍhoprovozu. Zhotovitelje 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 vyzkoušenítvořísoučástnabídkovéceny díla.

t7/ JestliŽe v důsledku šetřeni prohlídky, měření nebo zkoušenÍ objednatel zjistr, Že je některé
zaÍhení,materiály nebo práce závadné, nedosahují poŽadované kvality nebo jinak neodpovÍdá
podmínkám SoD, můŽe objednatel zařízení,materiál, práci nebo výsledky činnostiodmítnout tak,
Že to oznámÍ zhotoviteli, spolu 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 výsledky
činnosti i v případech, kdy na základě vysledků opakovaných zkoušek zjistí, Že dotčenézařízení,
materiá|y nebo výsledky činnostÍnedosahují poŽadované kvality nebo jinak neodpovÍdajÍ
podmínkám SoD'
18/ Bez ohledu na průběh a výsledky předchozÍch zkoušek nebo certifikací můŽe objednatel

Wdat zhotovitelÍ pokyny k tomu, aby na náklady zhotovitele:

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

podmínkami SoD nebo podmÍnkamí obecně závazné právní úpravy nebo techníckých norem
b)odstranila znovu proved|jakékoliv práce nebo realizovalčinnosti, které nebyly provedeny
v souladu s SOD,
c) provedl jakékoliv práce nebo real|zoval činnosti, které jsou podle názoru objednatele
bezodkladně nutné pro bezpečnost na stavbě, ochrany Životního prostředí a ochrany
majetku aÍ'iižzdůvodu 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 činnostíjiným způsobem,
např. můženajmout a zaplatit jiné osoby, které práce nebo činnosti provedou; zhotovitel bude
povinen zaplatit objednateli všechny náklady p|ynoucÍ z tohoto nesplnění (nebo neschopnosti

splněnQ.

X.

PRoVÁDĚtrtí oín

ý objednatel předá zhotoviteli staveniště před termínem zahájení pracÍ, a to vtermínu
dohodnutém smluvními stranamÍ 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 oblednatel oprávněn
sankcionovat zpŮsobem, stanoveným ve SoD. 0 předání a převzetí staveniště vyhotoví TDS zápis.
Předánístaveniště se uskutečnÍpÍsemně za účastiodpovědných zástupců obou smluvnÍch stran.
Zhotovitelje povinen při přejímánístaveniště prověřit, zda staveniště nemá překáŽky, které brání
provedení dí]a. Hranice předaného obvodu staveniště dle zápisu o předání jsou pro zhotovítele
závazné. Vyznačeníobvodu stavenÍště,vyznačenÍzákladních směrových a výškor,ných bodů a
podzemních vedenÍ uvedených v zadávací dokumentaci (ZD), zabezpečÍ zhotovitel. Zhotovitel je
povinen se seznámit při převzetí staveniště s aktuálním rozmístěníma trasou stávajÍcích
ÍnŽenýrských sítÍ,rozvodů a souvisejícÍch zařÍzeni'na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených
prováděním dÍla a tyto sítě a jejÍch Vytyčenía označenÍvhodným způsoben chránit tak, aby
v průběhu reaiizace předmětu díla nedošlo k jejich poškození. Dojde-li k poškození inŽenýrskýcň
sítt' je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozenésítě do původnÍhostavu' Zhotovitel nese
veškeré náklady na opravu sítíauvedenÍdo původnÍhostavu, a to včetně případných škod, pokut
a nároků, vznesených vlastníky nebo správci dotčených sítÍ.Zhotovitel je povinen dodrŽovat
všechny podmínky správců nebo vlastníkůsÍtía nese veškerédůsledky a škody vzniklé jejich
13
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je povinen

uŽÍvat staveniště pouze pro účelysouvisejÍcí s prováděním
je
povinen
dodržovat veškeréprávnÍ předpisy.
dfla a při užívánístaveniště

nedodrŽením. Zhotovitel

Zhotovitel je povinen provést dÍlo v souladu se závaznými podklady díla a pokyny objednatele'
vtetně pot<ynú rbs woanými v souladu se SoD a v jejich mezích s principy projektového řÍzenÍ.

2/

3/ Objednatel je oprávněn a zhotovitel je povinen průběŽně kontrolovat, zda je dílo prováděno v
souladu s harmonogramem. V přÍpadě zjištění prodlení oproti termÍnůmuvedeným
prodlení.
v harmonogramu je zhotovitel povinen provést opatření vedoucÍ k odstraněnÍ časového

je povinen organizovat a řÍdit časový i věcný postup provádění díla. Zhotovitel je
pbvinen po c-elou dobu provádění díla řÍdit provádění díla po celou dobu rea|izace svými

4/

1hotovltel

zaměstnanci mÍnimálně v tomto složení:
a) stavbyvedoucí,
b) zástupce stavbyvedoucÍho nebo mistr,
c) pracovník kontro|y a řízenÍ jakostí.
158
V soulad'u se StavebnÍm zákonem jmenovitě s 153 (stavbyvedoucÍ a stavební dozor), s
odborné
zabezpečit
zhotovitel
musí
(Provádění
staveb)
160
a
výstavbě)
(Vybrané činnosti ve
S
patřičnou
veoenÍ realizace día siavbyvedoucÍm, ktený má pro tuto vybranou ěinnost ve výstavbě
a
techníků.
inŽenýrů
autorizovaných
autorizaci Českékomory
5/ Zhotovitelje povinen vybudovat, provozovat a následně odstranit zaiÍzení staveniště. VybavenÍ
je plně na
záÍízenístavánlltě objekty bude dle potřeb a zvyklostÍ zhotovitele; rozsah Wbavení
je
zhotoviteli, veškerénáruáy zhotovitel zahrnul do nabídkovéceny díla' Na zaiÍzenÍ staveniště
jiná
potřebná
povinen si obstarat vešxeiá potřebná stavebnÍ povolenÍ, kolaudačnÍ souhlas a
jejich kopii do 5
předložitTDS
předpisů,
právních
a
podle
účinných
se
vyŽadujÉli
úřednÍpovolenÍ,
prá.ouňr.n dnů oá nabytí právnÍ moci takovych povolení. Bez potřebných úředních povolenÍ není
zh

otovite l oprávn

ě

n za řÍzení staven iště vyb

ud

ovat, přÍpad ně provozovat.

6/ Zhotovitel bude udrŽovat staveniště přiměřeně votné od všech překáŽek. Zhotovitelje povinen
provádět průběŽný úklid staveniště umožňujícÍplynulé prováděnÍ stavby a průběžnýúklíd
přístupových komunikacÍ a okolí stavebních pozemků od znečištěnízpůsobeného prováděním
bn.. Ér"ď podáním výzvy k převzetí díla je zhotovitel povinen provést závěrečný úklid staveniště a
její okolí do
díla, jÍmŽ zhotovitel zcéla vyčistÍstaveniště a v návaznosti na to uvede stavbu a
repiezentativního 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 b1ýt
poiř"n" pro účelypřejímacíl"ro řízenÍ;tyto věci je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5
pracovních dnů ode dne potvrzení zápisu o předání a převzetí díla.

7/ Povolení a doěasné užíváníveřejných a jiných ploch a na výkopy, obstará a poplatky za ně
záplatí 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 nebezpečÍ-

9/ Zhotovitel odpovídá za nakládánÍ s odpady vzniklými v rámcijeho činnosti podle SoD. Likvidaci
přebytečných materiálů a odpadů vzniklých pří realizaci dÍla a jejich dopravu na skládku k tomu
určenou zajistí zhotovitel na své náklady a vlastní riziko v souladu se zákonem o odpadech č.
t85/2ooL Sb., v platném znění.

Lo/ Zho|ovitel předá objednateli při předání

a

převzetí díla přehled o druzÍch a množstvÍ

likvidovaných odpadů a doklady potvrzujÍcÍ způsob uložení či likvidace těchto odpadů'

11-/ Zhotovitel zajistí včas veškerá média nezbytná pro řádné provádění a dokončenídíla'
Náklady na úhradu spotřebovaných energií a médiíhradÍ zhotovitel a jsou souěástí smluvní ceny.

t4
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L2/ Zhotovitel je povinen umoŽnit pracovníkůmtechnického dozoru kontrolu všech činností
zhotovitele souvisejících se zhotovenÍm díla. Dále je zhotovitel povinen zajistit účastsvých
odpovědných pracovnÍků na prověření svých dodávek a pracÍ, které provádí pracovník
odběratelské kontroly a činit neprodleně opatřenÍ k odstraněnÍ vytknutých zá,vad a odchylek od
projektu.

Í3/ PracovnÍci technického dozoru nebo oprávněné osoby objednatele jsou oprávněni dát
pracovníkům zhotovitele pokyn přerušit práci, pokud odpovědný zástupóe zhotovitele není
dosaŽitelný, pokud objednatel zjistÍ, Že zhotovitel zakryl část díla bez souhlasu objednatele nebo,
že se v dalším postupu vystavby stala nepřístupnou nebo je-li ohroŽena bezpečnoit prováděného
dÍla, život nebo zdraví pracovnÍků na stavbě. PracovnÍci zhotovitele jsou povinni tento pokyn
respektovat a práci přerušit.
L4/ Zhotovitelje povinen zabezpečit pro výkon činnosti objednatele a technÍckéhodozoru
odpovÍdajÍcípodmínky, tj. 1 samostatnou, uzamykatelnou, běŽně vybavenou kancelář v
prostorách zaiízenístaveniště (stavební buňku) s elektrÍckým vytápěním pro zimní obdobÍ,
elektríckým osvětlenÍm apod.
t5/ U prací a konstrukcí, které budou v dalšímpostupu zakryly nebo se stanou nepřÍstupnýmí, je
zhotovitel povinen Wzvat objednatele k jejich kontrole a vyžádat sijeho následný souh|as s jejich
zakrytÍm, a to zápisem do stavebního deníku. Tuto kontrolu provede TDS do 3 přacovnícn oňů po
obdrŽenÍ výzvy zhotovítele zápisem v deníku a v případě mimořádné nepřÍtomnosti odpovědnéi"ro
zástupce objednatele na stavbě do 2 dnů po obdrženípísemnévýzvy nebo telefonícké vyzvy do
sÍdla zmocněnce objednatele. NedostavÉli se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole rnýše
uvedených konstrukcÍ, můŽe zhotovitel pokračovat v provádění díla. V přÍpadě, Že objednatel i
přesto bude poŽadovat odkrytí uvedených konstrukcr, zhotovitel tak učinÍ.Pokud se dálá zjistí, Že
práce nebyly provedeny řádně, hradí veškeré souvisejícínáklady zhotovitel, v opačnémpříĎadě je
uhradí objednatel.

t6/ DosaŽení předepsaných parametrů a kvality dÍ|a prokáŽe zhotovitel úspěšně provedenými
zkouškami, testy a kontrolami. Zhotovitel předá jako přÍlohu smlouvy o dílo objednatelÍ časový
plán a seznam všech zkoušek, testů a kontrol prováděných v průběhu žhotovenÍdla nebo příjeho
dokončení včetně komplexních zkoušek' Návrh bude obsahovat rovněŽ jméno pracovníka
zhotovitele 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 nepósou'eňÍ plánu koňtrol
objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za kontroly, zkoušky a testy a za řádné
provedení díla.

18l Výsledky všech provedených kontrol, zkoušek a testů shrne zhotovitel do ''knihy kontrol a
zkoušek'', kterou předá objednatelí při přejÍmacím řízenídokončenéhodÍla nebo jeho části'

19l Objednatel má právo zúčastňovat se prostředníctvÍm svých pracovníků, pověřených
technickým dozorem, všech kontrol, zkoušek a testů prováděných zhotovitelem.
20/ Y pYÍpadě 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 jich objednatel mohl zúčastnÍt.

2L/ Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad zabezpečení díla proti neoprávněnému

osob a proti neoprávněným zásahům.
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Příloha ě. 1Smlouvy o dílo
povinnosti

22/ ?racovníci zhotovitele a osoby pro něj činné(,,pracovníci'')jsou povinni dodrŽovat
pracovníků
stanovené SoD nebo oP, jinak je objednatel nebo TDS oprávněn vyŽadovat výměnu
pracovníky
ze
ihotovitele, kteří uvedenď poviňnosti neplnÍ. zhotovltel se zavazuje oclvolat tyto
je
pracovnÍ
den
a
následující
TDS
nebo
poŽadavku
objednatele
po
uplatněnÍ
stavby okamžitě
pracovníkům
nanradit jinými vhodnými prabovnÍky. stejňá oprávnění má objednatel i vůči
poddodavatelů a osobám pro ně činným-

Xl.

KoNTRoLNí oNY, ZPRÁVY o PoSTUPU PRACí

se dohodly, Že vzájemný kontrolnÍ styk budou aŽ do podpisu Zápisu o předání a
pievzetí díla přednostně souátřed'ovat do kontrolních dnů, pokud SoD nestanovíjinak.
1,/ Smluvní strany

2/ Nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak, kontrolnÍ dny svolává pravidelně,

nejméně

Gax jeonou za měsíc, TDS. Kontrolní dny se budou konat v prostorách staveniště. Zhotovitel
oijuon.i.rjsou oprávněni obrátit se na TDS s poŽadavkem, aby svolal mimořádný kontrolnÍ den'

i

jsou
3/ Za zholovitele i za objednatele jsou povinni účastnitse kontrolních dnů zástupci, kteří
je
oprávněn vyžádat si
obrávněni rozhodovat vá věcech technických a realizačních.TDS
i přítomnost dalších
ná jednotlivém kontrolním dni nebo na kontrolních dnech určitéhodruhu
jejich účastzajistit'
osób, přič"rnŽ zhotovitelje v přÍpadě ŽádostÍTDS povinen

je povinná
Neodůvodněná neúčastpracovníků zhotovitele, jejichŽ účastna kontrolním dni
povaŽuje
za porušenÍ
n"no j"ji.t,z účastsi TDS wŽádal v oznámení o konánÍ kontrolního dne, se
zúčastněným
póuinÁó"ti zhotovitele poskytnout objednateli souěinnost a zhotovitel uhradí všem

4/

vynaloŽené náklady.

jako osoby, jejichŽ
5/ TDs písemně oznámí den, hodinu a místo konání kontrolnÍch dnů, stejně
účastna jednotlivých kontrolnÍch dnech poŽaduje,
pořÍdÍz kaŽdého kontrolního dne pÍsemný zápis, kteď
zňotoviteli do tří pracovních dní ode dne konánÍ kontrolního dne.

6/ TDS

v

jednom vyhotovení doručí

7/ 7ápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednánÍ SoD. Dohodnuté termíny a ostatní ujednání

póoepsana v zápisu z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo
řízenÍ.
neméní uzavřenou SOD, jinak je třeba postupovat v souladu s procedurou změnového

8/ Zhotovitel připravÍ zpráuy o postupu prací měsíčněa předá je vždy objednateli. První zpráva
bloe poknývat období do kónce prvního kalendářnÍho měsíce po předání a převzetí staveniště.
poté óuoou zprávy zpracovány vždy pro období od prvního do posledního dne kalendářního
měsÍce.

jehoŽ se týká, a to
Návrh zprávy předá zhotovitel objednateli VŽdy do 7 dnů po skončení obdobr,
zhotoviteli do
předloŽenému
zprávy
návrhu
k
podobě.
se
wjádří
Objednatel
v elektronické
která bude
předá
zprávu,
pak
objednateli
zhotovitel
4
dnů
násiedujících 7 dnů. oo oálšícn
respektovat připomínky objednatele.

jinými náleŽitostmi nebo
Na pokyn objednatele je zhotovitel povinen vypracovat tyto zprávy i s
jsou
a
oP.
ve
SoD
uvedeny
vypracovat i dalšízpráuy, než
PodávánÍzpráv bude pokračovat, dokud zhotovitel nedokončÍvšechnyčinnosti vedoucí k realizaci
předmětu díla aŽdo vydánÍ protokolu o převzetí díla.
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Strukturu zpráv určízhotoviteli objednatel nejpozději do 2L dnů ode dne podpisu SoD' Případně

změny struktury nebo obsahu zprávy oznámÍ objednatel zhotoviteli nejpozdějí 21 dni před

termínem před ložen Í zpráuy.

KaŽdá zpráva bude za příslušnéobdobí minimálně obsahovat:

i.

informace o stavu realizace předmětu díla, harmonogramy a podrobné popisy pokroku
prací za přÍslušnéobdobí, včetně všech stadií projektovych prací fisouJi jaké), stavu
dokumentace zhotovÍtele, zásobován( vyroby, dodávky na staveniště, stavby, montáŽe a

zkoušení;a včetně těchto stádií práce všech poddodavatelů,
rekapitulaci všech plateb vč' finančníhovyjádřenÍ pokroku pracÍ za příslušnéobdobí a
přehledného finančníhoplánu, zahrnujícího jak finaniní vyjádření již provedených prácÍ, tak
plánovaný finančnÍpostup v dalších období realizace předmětu díla, a dále přehled dělení
způsobilých a nezpůsobilých nákladů

ii'

iii. fotografie (min. počet 20 ks, barevné, sjednoznačným určenÍmmi'sta, data a času
pořízení fotografie) ukazující stav, fáze a pokrok při realizaci díla, vč. vlivu díla na ŽivotnÍ
prostředí'

iv. u výroby kaŽdé důleŽÍtépoloŽky zaiízenía materiálů jméno výrobce, místo vyroby, plněnív
procentech a skutečnénebo očekávanéúdaje o:
zahájenÍvýroby,
inspekcÍch zhotovitele,
zkouškách a
nakládce a dodání na staveniště;
v. podrobnosti o personálu zhotovitele a Wbavenízhotovitele,

a)
b)
c)
d)

vi. kopie dokumentů o zajištěnÍjakosti, výsledcÍch zkoušek a certifikátech materiálů,
vii. bezpečnostnÍ statistiky, věetně podrobností o jakýchkoliv nehodách a ěinnostech
vztahujÍcích se k ekologickým aspektům a vztahů k veřejnostia

viii. aktualizaci programu prací, srovnánÍskutečnéhoa plánovaného postupu, s podrobnostmi

o veškerych událostech a okoÍnostech, které by mohly ohrozit dokončení v souladu se SoD,
a o opatřeních, která jsou (nebo budou) přijata pro překonání zpožděnÍ.
ix. seznam všech změn, průběhu změnových řízení aseznamu změnových listů

x.
xi.

návrh zhotovitele na úspory nákladů díla
podrobný plán a popis prací pro dalšíobdobÍ

Xll. pŘelíuncí zrouŠttv,pŘeoÁruí n pŘevzerÍ oín

ý objednatelje oprávněn poŽadovat provedení přejÍmacÍch zkoušek v rozsahu dle této kapitoly.
Pokud tohoto oprávnění objednatel vyuŽije, je povinen k provedení přejímacích zkoušek
zhotovitele písemně vyzvat, a to nejpozději 20 dnů před zahájením přejÍmacÍho řÍzenÍ, zhotovitel

je poté povinen přejímacÍ zkoušky provést v nížeuvedeném rozsahu.

2/

ZhoIovitel provede před zahájenÍm přejímacího řÍzenÍ vedoucího k předánÍ a převzetÍ díla
přejímací zkoušky v souladu s SoD a těmito OP, příslušnými normamí a pokyny objednatele.

3/ PřejÍmacízkoušky zahrnujívšechny zkoušky uvedené v časovéma věcném orogr.'u průběhu
zkoušek, schváleného objednate|em; zahrnuje všechny individuální a komplexní zkoušky a dále
zkoušky požadované závaznou právní úpravou, normamí, státnÍmí orgány a ostatni zkoušky
nezbytné k prokázánÍ kvality a bezpečnostidílanebo jeho částí'
4/ Zhotovilel oznámí správci stavby a objednatelidatum, 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 t4 dnů po tomto
L7
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nebo kdy to nařÍdÍ
datu v den nebo ve dnech, kdy to na návrh zhotovitele schválÍ objednatel
objednatel.

jakémukoliv
zvaŽování r,nýsledků přejímacích zkoušek přihlédne objednatel k
při
provozu
nebo k
jeho
částíobjednatelem
předpokládanému vytÍženÍaúčinkuuŽívánÍdílanebo
předá
přejímacími
zkouškami,
jiným vlastnostem .t*ny. Jakmile dílo nebo část díla projde
inótovitet ověřenou zprávu o výsledcích těchto zkoušek objednateli.

5/ Při

přejímacÍch zkoušek je
6/ Pokud jsou přejímacÍ zkoušky objednatelem nařízeny, potom provedení
(přejímací řÍzení). o ukončenípřejÍmacÍch zkoušek
ó'oo.rnxol pro ra-há;ení předáni a převzetí díla
rozhoduje objednatel.

JestliŽe jsou přejímacÍ zkoušky bezdůvodně odloŽeny zhotovitelem, můŽe objednatel
poté, co obdrŽel
oznámením óoŽáoat zhotovitele, aby zkoušky provedl ve lhůtě do 7 dnů
které oznámÍ
oznámení. Zhotovitel provede zkoušky v určeňý den nebo ve dnech v této lhůtě,
poté,
co obdrŽel oznámení
objednateli. JestliŽe )hotovitet neprovede zk-oušky do 7 dnů

7/

óojáánátur",

můŽe ke zkouškám přistoupit objednatel na riziko a náklady zhotovitele.

státnÍch
8/ JestliŽe výsledky přejímacÍch zkoušek neodpovídají podmínkám SOD nebo rozhodnutí
díla
část
nebo
nebo relevantních orgánů nebo obsahu obecně záuazné právní úpravy a dílo
přejímací
kterékoliv
zkoušky
přejímacímíikouškami,objednatel můŽe požadovat, aby se
Ááóioioe
"on"'za
opakovanými
neprojde
díla
část
nebo
dílo
JestliŽe
podmÍnek
opakovaly.
stejných
eaiti
přejÍmacímízkoušJ<a mi, bud e objed natel oprávněn:
a) nařídit dalšíopakovánÍ přejímacích zkoušek;
předpokládaného
bijestliŽe neúsp'ěch zkoušek zbavuje objednatele v po-dstatě veškerého
próspěctru z dflá nebo části díla, odmÍtnout dílo nebo část dÍla (podle okolnostÍ), a v tomto
případě bude objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo jako celku, nebo ve V:ztahu
zamýšleného uŽívání.AniŽ by
i<e kterékoliv veisr části dÍia, která nemůŽe být uvedena do
jiná,
bude mít objednatel poté nárok
to ovlivnilo ostatnÍ práva podle Smlouw o dílo nebo
jeho část (podle okolností),
na vrácení veškeých částek zaplacených za celé dílo nebo
plus náklady na fiňancování a náklady na demontáŽ dÍla nebo jeho části, úklid staveniště

a navrácenÍ zaíízenía materiálů zhotoviteli;

c) vydat protokol o převzetÍ díla, jestliŽe to poŽaduje objednatel.
podle všech
případé,
že nastane skutečnost uvedená v odstavci (c), bude zhotovitel pokračovat
V
která bude
osiainictr povinností wplývajících ze SoD a cena díla bude sníŽena o takovou částku,
zkoušek.
přejímacích
pokr.ývat.níŽenou nodnoiu áÍtu p'o objednatele v důsledku neúspěšných

provedenÍ dalších dodatečných
poŽaduje
a
s uvedením termínu, do kdy je
proč
zkoušky
takové
zí,ousáx včetně zdůvodnění,
povahy dfla, je
poŽaduje od zhotovitele provést. Pokud oprávněnost takor4ých zkoušek nevyplývá z
za
inotoviiel takové zkoušxy povinen provést, provádÍje však za úhradu nákladů objednatelem
odpovědnosti zhotovitele. Pokud zkoušky
óřeopoxlaou, Že dodateěné zxoušt<y neprokážou vady z
dodatečné zkoušky zhotovitel. Nesplnění
na
náklady
nese
proxáŽou vadu na straně zhotovitele,
je
pro
důvodem k nezahájenÍ nebo
objednatele
zkoušek
provedení
dodatečných
poŽadavku na
převzetÍ
díla
objednatelem.
přerušenÍ přejÍmacího řÍzení a odmítnutÍ

9/

Objednatel

je oprávněn při přejímacím řÍzenípoŽadovat

1Ol Objednatel je povinen od zhotovitele převzÍt řádně dokončenédÍlo. objednatel bude od

mohou být ty
znótovit'ete d1o přejímat jako celek nebo jako jednotlivé ucelené části díla. Výjimkou

které objednatel
objekty, které zhoiovitel provede v předstihu pro potřeby zařízenÍ staveniště a
které bude
objekty,
funkční
popř.
jiných
samostatné
organizací
pióu"óá do správy nebo majetku
jen
případech
v
postupem
ostatních
výstavby,
nutným
hutno zprovoznit v předstihu v souvislosti s
prosté
po oonóoě s objednatelem. Dílo nebo jeho části budeGou) v okamŽiku předání objednateli
jakýchkoliv narórů třetích stran, včetně nároků poddodavatelů zhotovitele.
funkčnosti, prokazuje
11,/ Skuteěnost, Že je dílo dokončeno co do rozsahu, kvality, kompletnosti a

zásadně zhotovitel a za tímto účelempředkládá objednateli nezbytné doklady a dokumenty.
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t2/ Zhotovitel písemně oznámÍ přesné datum dokončenÍdíla objednateli nejméně 30 dnÍ před
datem dokončenÍm díla a současně je vyzve k zahájení procesu předánía převzetÍ díla (přejÍmací
řÍzenQ ke dni následujícím po datu dokončenídíla. objednatelje povinen zahájit přejÍmaciřízenÍ
ke dni následujícÍm po datu dokončenÍ díla dle pÍsemnéhooznámení zhotovitele. Po-kud nebude
sjednáno stranami SoD jinak, je místem předání místo realÍzace předmětu díla.

L3/

ZhotovÍtel

je

objednateli, pokud:

oprávněn objednatele vyzvat k převzetÍ díla doručenÍm pÍsemnévýzvy

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 vypl1ývající ze SoD, zejména objednateli předal
dokumenty vztahujÍcíse k dílu; nedoloŽÉli zhotovitel tyto dokumenty, nebude dÍ|o
povaŽováno za dokončené a způsobilé k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen
připravit a předloŽit v rámci přejímacÍho Yízenízejména doklady v sóuladu s požadavky
stavebního záRona 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 souvisiosti

s nÍm nejsou vedeny žádnéprávnÍ SP9|Y,
které by mohly zpochybnit nebo omezit Vlastnictví nebo jiná práva objednatele k d'ilu;
d) po odstranění nedostatků díla, na něŽ zhotovitele upozornÍ TDS při předpřejímce podle
tohoto článku.

L4/ Před zahájenÍm přejímacího řízení je zhotovitel povÍnen připravit nezbytné doklady
a následně je při přejímce objednatelipředat, a to zejména:
a) projektovou dokumentaci skutečnéhoprovedenÍ ve smyslu SoD
b) stavební denÍk - originál,
c) nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovozněnÍ díla (záručnÍ listy, certifíkáty, apod.),
d) revÍznÍzprávy, protokoly o předepsaných zkouškách (kniha kontrol a zkoušek),
e) ostatnÍ dokumentaci,
f) ostatní doklady potřebné pro řádné provozovánÍ díla nebo části dÍla, zejména pokud
vyplývají z obecně závazných předpísů,nebo z SoD např'
Protoko| o vytýčenístavby
Zaměřenískutečnéhostavu po dokoněenÍ
Doklady o provedení hutnÍcÍch zkoušek
Doklady o předánÍ dotčených inženýrských sítÍa pozemků jejÍm vlastnkům
Doklady o likvidaci odpadů
g) pro vodovodnÍ řady - potvrzení o proplachu a desinfekci, laboratorní rozbor vody, potvrzení
o funkěnosti vyhledávacího vodiče, zkouška Vydatnosti hydrantu, protokoly o tlakových
zkouškách vodovodu
h) pro kanalizace - protokoly o zkoušce těsnosti kanalizačnÍch stok, protokol z kamerové
proh lÍd ky kanalizačních stok

_
_
-

Zhotovitel předá veškerédoklady, dokumenty a projektovou dokumentaci, které jsou nezbytné
k převzetí díla objednatelem, v českémjazyce Ve třech tištěných vyhotoveních, poliud objednatel
nestanoví počet vyššÍ.RovněŽ je předá v digitální formě na nosiči cD-RoM nebo DVD za pouŽítí

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 dÍla je předloŽení záruhy na odstranění vad dle těchto oP.

b) úspěšnéprovedenÍ individuálnÍho

a

komplexnÍho vyzkoušení díla a zkoušek před

převzetím díla (pokud budou objednatelem poŽadovány)

T9
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provozu a údrŽby
c) zaškolení pracovníkůobjednatele, předevšÍm pak zaškolenítýkajÍcíse
díla a jeho částí

d) dfló bude zhotovitelem uvedeno do takového stavu pro přejímacÍ řízení, aby bylo
při

praveno pro násled né kolaudačn Í řÍzenía / nebo

za

hájení trva lého provozu'

o průněhu přejímacího řízení bude smluvními stranami Whotoven protokol o převzetídíla'
podepsán protokol o
DÍlb se považuje za převzaté, jakmile byl zhotovitelem a objednatelem
převzetí
L6/

převzetÍ bÍla,

ne'-uáo a neáooělrů, óokud objednatel nerozhodne jinak. Protokol o
v počtu stanoveném objednatelem'

"io
díla bude Whotoven

veškeré
objednatel do 30 dnů poté, co bylo zahájeno přejÍmací Íízenía byly splněné
provedenÍ:
podmínky pro jeho úspěšné
v souladu
uj booipiše p'otot oi o převzetÍ díla s uvedenÍm data, kdy bylo dílo dokoněeno

L7/

se SOD

přejímacÍho

s udáním

řÍzení
b) odmítne podpis protokolu o převzetí díla, pokud okolnosti
přejímacÍ
moŽné
bylo
aby
splnit,
zhotovitel
musÍ
podmÍnek,
které
důvodů a uveo'enírm

podmínek je zhotovítel
řízenÍopakovai a proioxol o převzetí díla vydat. Po splněnítěchto
protokolu o převzetí
oprávnán opětovn'ě požádat o zahájenÍ přejÍrnacího Yízení a vydánÍ
díla.

18/ Protokol o převzetí díla bude obsahovat alespoň:
přejímacíh o YÍzení s datem a mÍstem konánÍ,
a) identifikačnÍ údaje o účastnÍcích
b) identifikačníúdaje o dÍle,
c) konec záručnídoby dle

SoD'

dj soupis vad a neáodělků nebránícÍch řádnému uŽívání díla platný

k

datu přejÍmacího

jejich odstraněnÍ,
ÍízelnÍ,spopisem, jak se projevují a s uvedenÍm způsobu a termÍnu
pokud
uzavřena,
bude
díla,
z
ceny
e) případnou dohodu o slevě
f) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
g) provozní Íááy avšechny dalšÍpoŽadované doklady k předání a převzetÍ díla
ňj záručnÍlísty všech zaÍízenÍzabudovaných do díla) soupis příloh.

jakékoli vady či nedodělky
Objednatel má právo odmÍtnou převzetí dÍla, které vykazuje
o sobě ani ve spojenís
samy
podstatným
způsobem
vady
by
tyto
GíteticŘo nebo funkčnQ, ačkoli
jiný.i neomezily jeno uiívání. objeánatelje rovněŽ oprávněn uzavřÍt se zhotovitelem Protokol o
a nedodělky, které nebrání řádnému
óréJánr Jil., i rroýz ono vykazuje drobné nedostatky/vady
budou uvedeny .v protokolu o
nedodělky
a
nedostatky
uŽÍvánív souladu s účelómSoD. Tyto

19l

převzetí díla spolu s přiměřenou lhůtou kjejich odstraněnÍ nebo dokoněení. oodstranění
podepsaný oběma
veškeďch takorných neáostatků a nedodělků smluvnÍ strany uzavřou zápis
nedostatku
k
odstranění
lhůty
takové
smluvňími straňami a TDS. Po marném uplynutí
nebo sám
přiměřenou
z
ceny
slevu
po
poŽadovat
zhotoviteli
či nedodělku má objednatel právo
smluvnÍ
Pokud
zhotovitele.
na
náklady
zajistit provedení oástraněni nedostatku ěi nedodělku
znalec.
přiměřené
z
ceny
slevy
výši
určÍ
přiměřené
výši slevy,
stiany ňedosáhnou dohody na
nákladů
o
stran
pÍÍpadě
smluvnÍch
je
sporu
v
Wši
i
rozhooující
Stanovisko znalce takto uróeného
nedodělku zajistÍ
na odstranění nedostatku či ned-odělku, pót uo odstraněnÍ nedostatku či
mu
vzniklou.
škodu
na
objednatel. Slevou není dotčen nárok zhotovitele

jsou tím dotěena předchozí ustanovenÍ oP, je zhotovitel povinen v dostatečném
čaóovémbřeostitru před doručením výzw k převzetÍ dfla objednateli vyzvat TDs k tzv.
je

20/

AniŽ

předpřejímbe dÍla' tj. zúčastnitse prohlídky dÍla prováděné zhotovitelem, při nÍŽ TDS oprávněn
je povinen vyhotovit otakové předpřejímce
zhotovit-ele upozornit na nedostatky di1a. zhotovitel
popis
veškerých nedostatků, na něŽ zhotovitele
póJronný zápis uvádějícÍ přesnou identifikaci a

po ukončení
upo'o'nÍ, a jednďvyhotovenítakového zápisu předatTDS nejpozději do 3 dnů
jej
do zahájenÍ
TDS
upozornil,
něž
předpřejÍmky. Zltotovitel je povinen odstranit nedostatky, na

ios

přejímacÍho řÍzení d íla.
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2ý

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

plnění.

22/ Zhotovitelje povinen vyklidit staveniště a uvést prostor staveniště 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.

Xl!. PŘEcHoD VlásTNtcKÉHo PRÁVA A NEBEzPeČíŠxooy
7/ ZllotovÍtel zhotovuje věc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, kteý objednatel
opatřil. objednatel je tedy v souladu s přÍslušnými ustanovenÍmi zákona č. 8g/2o1-2 sb.,
občanskéhozákoníku od počátku vlastníkem zhotovovaného díla'

2/ NebezpečÍškody na díle a na jiných věcech, jeŽ má zhotovitel povinnost předat objednateli
podle SoD, nese zhotovitel ode dne převzetÍ staveniště. NebezpečÍ škody na díle přechází na
objed nate le potvrzen ím protokolu o předání dÍla oběma sm uvn ími stra nami.
l

3/ Zhotovitel nese do doby řádného protokolárnÍho předání díla nebo jeho částÍobjednateli
nebezpečÍškodyvyvolané pouŽitÍm věcÍ, přístrojů, strojů a zařÍzeníjímopatřenýmí k provedení
dÍla ěi jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástÍ či příslušenstvÍmdÍla a
která jsou či byla použita k provedení dÍla, kterýmijsou zejména:
a) zalízenÍ staveniště provozního, výrobnÍho čisociálního charakteru; a/nebo
b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či pouŽÍté k provedení dÍla čijeho části
(např' podpěrné konstrukce, lešenÍ^); a/nebo
c) ostatní provizornÍ čijinékonstrukce a objekty použitépři provádění dÍla čijeho části.
4/ Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či
objednatel opatřil za účelemprovedenÍ díla či jeho ěásti, 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 doby jejich vrácenÍ.
5,/ Zhotovitel převezme plnou odpovědnost za zařízení objednatele ode dne jejich uŽívání nebo
obsazení zhotovitelem aŽ do dne, kdy budou předány nebo kdy bude užíváníukončeno.
Jestliže dojde ke ztrátě nebo poškozenÍ některé z výše uvedených poloŽek v době, kdy za péčio
ně odpovÍdá zhotovitel, z jakékoli jiné příčiny neŽ takové, za niŽ je odpovědný objednatel, napraví
zhotovitel ztrátu nebo odstraní poškození na vlastnÍ náklady ke spokojenosti objednatele.

6/ od předání dÍla nebo jeho části objednateli nese zhotovitel nebezpečíškody na věcech
nezbytných k realizaci činnostÍspecifikovaných při protokolárním předánÍ díla nebo jeho částí,

jsou-li tyto věci nezbytné k řádnému dokončenírealizace díla, zejména k odstranění vad a
nedodělků. Nese rovněŽ nebezpečÍvznÍku škody na díle nebo částÍdÍla, kterého se týkají
real izace zbwajícíchčin ností.

7/ Zhotovitel odpovÍdá za škody způsobené objednateli nebo třetÍ straně vadným plněním dÍla.

Zhotovitel je zodpovědný za:

a) jakékoliv zlráty a škody způsobenétřetím osobám v souvislosti s plněnÍm dÍla aŽ do
vypršenízáruky za dílo,
b) všechna zranění, věetně nemocí a úmrtÍvšech osob, které nastanou před vypršením
záruky za dÍlo a které budou zapříčiněny nebo vztaŽeny ke kvalitě provedení dfla nebo
budou vycházet z chyb prováděnídÍla.

8/ V rámci náhrady škody bude objednatel postupovat v souladu s právními předpisy.

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

je
2/ Y piÍpadě sporu smluvnÍch stran, zda má určitéplnění zhotovitele nedostatek či nikoli'

rozhodujícístanovisko znalce určeného dle těchto oP.

3/ zhotovitel je povinen na své náklady napravit veškerénedostatky plnění zjištěnév průběhu
piovádění dflá z vlastní óinnosti nebo na základě upozorněnÍ objednatele či TDs' a to tak, aby
nebylo ohroŽeno splněnÍ termÍnu předánÍ dÍla nebo záuazných uzloých bodů. Neodstraněné
převzít přÍslušné
nedóstatky představují překáŽku převzetÍ díla, ledaže se objednatel rozhodne
při
sepsání protokolu o
_o Nedojde-li mezi smluvnÍmi stranami
dnanr s drobnými nódostatky.
termÍnu odstranění vad a nedodělku, se kteými je část díla
eásti áila k dohodě
brávzetí
'pr.aauan.
přebírána, pak platí, Že tyto vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit

a

nejpozději do 30 dnů od data vydání protokolu o převzetí části díla.

JestliŽe zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození ve stanovené lhůtě, můŽe být
nebo
objeonatetem (nebo v jeho zastoupenÍ) stanoveno datum, kdy nebo do kdy má být vada

4/

bude toto datum oznámeno pokynem. JestlÍŽe zhotovitel ani do
je zhotovítel
iolroto oznámeného data vadu nebo poškození neodstranÍ nebo je zřejmé, Že

óďsxozeni'odstianěno.2hotoviteli

neodstraní přiměřeně dle charakteru vady nebo poškození a tyto nápravné práce měly být
provedeny na náklady zhotovitele, objednatel můŽe (podle vlastnívolby):
a) ýovést práci sám nebo prostřednictvím jiných osob, odpovídajícÍmzpůsobem a na riziko
a'náklady zhotovitele, avšak zhotovitel za tuto práci neponese žádnou odpovědnost; a
při
zhotoviteÍ zaplatÍ objednateli účelněvynaloŽené náklady, které vznikly objednateli
odstraňovánÍ vady nebo poškození;
b) stanovit odpovídajícÍsníženÍceny dÍla; nebo
cj jestliŽe vada nebo poškozenízbavuje objednatele v zásadě veškerého prospěchu ze
siaioy nebo jakékoliv větší části stavby, odstoupit od SOD jako celku, nebo ve vztahu ke
kteréŘoliv věišr oasti díla, která nemůžebýt uvedena do zamýšlenéhouŽívánÍ. AniŽ by to
ovlivnilo ostatní práva podle SoD nebo jiná, bude mÍt objednatel poté nárok na vrácenÍ
veškených částek zaplacených za celé dílo nebo jeho část (podle okolnostQ, plus náklady na
financování a náklady na demontáŽ díla nebo jeho části, úklid staveniště a navrácení
zařÍzenÍ a materiálů zhotoviteli.

XV. ánuny zA JAKosT
Zhotovitel odpovídá za vady, které se vyskytnou na díle po jeho převzetÍ objednatelem
vbrůběhu trvání lhůty pro uplatnění nároku z odpovědnosti za vady (záruční doby). Práva
z odpovědnosti za vaáy díla musí b1ýt uplatněna u zhotovitele v záručnídobě nebo záručních
dobách, uvedené Gých) ve SoD.

V

jakost díla,zakvalitu použitých materiálů, a stejně tak iza odborné provedení
které zaručújesprávnou funkci a výkon dodaného díla, začÍnajíběžet ode dne podpisu zápisu
o předání a prevzeti díla. ZáručnÍdoby uvedené ve SoD majÍ vyššíplatnost než záručnídoby
jen pokud jsou tyto
vyznačenéjednotliWmi dodavateli a lnýrobci jednotlivych zaYÍzenía materiálů
jednotlirnými
dodavateli a vyrobci
záruinÍ ooby ve doo oetsi neŽ záručnÍdoby vyznačené
jednotlirlých'zaíízení, strojů a materiálů. Na výrobky nebo komponenty zabudované do díla, na
ZáruónÍ lhůty za
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které dodavatelé nebo výrobci poskytují záručnídobu delšínež záručni'doba uvedená ve SoD, se
vztahuje záruční doba garantovaná jednotlivými dodavateli a výrobci.

2/ V případě opravy nebo výměny vadných dílúzaÍízeníse prodluŽuje záručnílhůta o dobu, po
kterou se předmětné části zaíízenÍv důsledku zjištěnéhonedostatku nemohly provozovat.
V případě, Že se pro nedostatky jednotliých dílůnemohly provozovat dalšíčásti zařÍzení nebo
celkové zařízení, pak platÍ prodlouženízáruky i pro tyto dalšÍčásti zaíÍzenínebo 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/ Y případě, Že se v záručnÍ lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné
odstranění. Vada bude u zhotovitele reklamována pÍsemně, formou protokolu o nahlášenívady.
Protokoly o nahlášenÍ vady objednatel zašle zhotoviteli emailem nebo jinou písemnou formou.
4/ Po doručeníprotokolu o nahlášenívady je zhotovitel povinen pÍsemně potvrdit objednatelijeho
doručenínejpozději do 10:00 hod. následujÍcího pracovního dne.

5/ Y originálu protokolu o nahlášení vady sm|uvní 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 náh radnÍho plnění nebo poŽadovat dodání chybějící části díla,
b) odstranění vad opravou vadné části díla, 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 odstraněnÍvady'
8/ V přÍpadě sporu smluvnÍch stran, zda má stavba vadu či níkolí,je rozhodující stanovisko 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 užívánÍdíla do 2 pracovních dnů od pÍsemnéhooznámení
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, kanalÍzace, úpravny vody, čistírněodpadnÍch
vod, čerpacÍstanici apod. poŽaduje objednatel jejích odstranění do 48 hodin od uplatněné
reklamace. Na základě uplatněné reklamace zhotovÍtel do 24 hodin vyzve zástupce objednatele
k jednánt' kde bude sepsán protokol o způsobu a termínu odstranění reklamované vady. Pokud
zhotovitel nenastoupí íhned má objednatel právo zadat odstraněnÍ havárie v nejnutnějším
rozsahu u provozovatele čijinéhododavatele a vzniklé náklady mu přeúčtovatk náhradě.

10l 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.

tt/

Zhotovitel dodá objednateli v den odstraněnÍ vady veškerénové, případně opravené doklady
k opravené, případně vyměněné ěásti díla (reviznÍ knihy, elektro a jínérevize,
prohlášenÍ o shodě výrobků apod.) potřebné k provozovánÍ dí|a.

váahující se

12/ NenastoupÉli zhotovitel na odstraněnÍvady ve 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
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provedení
oprávněn místo toho poŽadovat příměřenou slevu z ceny plněnÍ nebo sám zajistit
postupem
jakost
není tímto
odstranění vady; nárok na smluvní pokutu a záruka zhotovitele za
s tím spojené.
náklady
povinen
objednateli
nahradit
zhotovitelje
a
ónieonatere nijár ooteena
nedotýkajÍ práv objednatele na náhradu škody vzniklé objednateli
jůsledku
poxutu váŽící se na porušenÍpovinnosti, jeŽ vedlo ke vzniku vady.
na
smluvnÍ
uady ani
u

13l Nároky z vad plnění se

z ceny
Pokud objednatel v rámci svého oprávněnívolby uplatní právo na přiměřenou slevu
ptňcni, smtuvňÍ strany se dohodnou na přiměřené výši slevy odpovídajícÍzávažnosti vady. Pokud
yýši slevy z ceny
smluvní strany nedošáhnou dohody na přiměřené Wši slevy, urěí přiměřenou
v plném
znalec určený podle těchto oP' Slevou není dotčen nárok objednatele na náhradu škody

L4/

rozsahu.

15l Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost dokumentace skuteěného provedení dÍla, tedy
pr.jr'a závazek, ie ooxumintace skute8ného provedenÍ díla bude věrně, jednoznačně a úplně
zachycovat skutečné provedení dokončenédíla'

X/I. ZNALEC
L/ Kdetato smlouva uvádí, Že je rozhodujÍcÍ nebo urěujícístanovisko znalce, má kterákoli smluvnÍ
.irun, právo vyŽádat si stanoúisko znalce jmenovaného pro daný obor v souladu se zákonem č'
áat19& Sb., ó znalcÍch a tlumočnících,ve zněnÍ pozdějších předpisů.
v těchto oP
2/ Znalce určuje vŽdy objednatel po konzultací se zhotovitelem, není-li jindekonzultace
se
.tanoveno, Že znalce- určíobjednatel, potom proběhne takové určenÍbez
zhotovitelem. Pokud má zájem ii stanovisko znalce vyŽádat zhotovitel, obrátí se na objednatele
p-1'.'nou Žádostí o určeňÍznalce' V přÍpadě, Že zhotovitel odmÍtne objednatelem navrŽeného
"zňalce dvakrát po sobě, určíjej objednatel nezávisle na zhotoviteli, a to i ze znalců zhotovitelem
ádmÍtnutýcn. Takové určeníznalce objednatelem je pro zhotovitele závazné'

která
3/ Dohodu o vyhotovenÍ stanoviska se znalcem uzavře vŽdy objednatel (nezávisle na tom,
přibráním
vzniklé
smluvnístrana'si vyŽádala stanovisko znalce), přičemŽ odměnu a dalšínáklady
případně je smluvní
znalce hradí smluvnÍ strana, jejÍŽ tvrzenÍ bylo stanoviskem znalce popřeno,
případech smluvní
.truny hradí v poměru ner;sňccnu jejich ivrzenÍ, lze_li jej určit; v ostatních
straný uhradÍ odměnu a dalšínáklady vzniklé přibránÍm znalce rovným dílem'

4/ SmluvnÍ strany se dohodly, že stanovisko znalce budou povaŽovat za závazné,

X/ll.PoJĚrĚruí
1,/ Zhotovitel

je povinen mít od převzetí staveniště do uplynutÍ poslednÍ záručnÍlhůty podle SoD

uzavřeno pojištěnípro případ:

jinak, včetně
a; vzniku škody na stavbě, ať jiŽ vzniklé v souvislosti s plněnÍm SoD nebo
(nikoliv výluóně) pojištěnÍ pro případ odcizenÍ, vandalismu či Živelné pohromy,
s plněním
b) v)niku odbovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou objednateli v souvislosti
soD, a to jak z důvodu způsobeníškody na jakémkoli majetku objednatele , tak z důvodu
vzniku odpovědnosti objednatele za škodu vůčitřetím osobám v souvislosti 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 ěeských) pro období od převzetí staveniště do uzavřenÍ
zápisu o-předánÍ a převzetí díla a 2 ooo ooo,- Kč (slow: dva milióny korun českých) pro
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období od uzavřeni'zápisu o předánÍ a převzetÍ dí|a do uplynutÍ poslední záručnílhůty
podle SOD,

2/ Pojištěnístavebně-montážních rizik uzavřené zhotovitelem pro předmět dané veřejné zakázky
musísplňovat po ce|ou dobu plněníSoD tyto podmínky:
a) Pojištění stavebně-montáŽních rizik min. ve výši dle odst. 1 tohoto článku. Tam, kde to typ

pojištění umoŽnÍ, bude pojištěným a oprávněnou osobou objednatel, a to zejména u
pojištěnídíla, které je od počátku ve vlastníctvÍ objednatele. Pojištění stavebně-montáŽních
rizik pokýá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáŽe nebo stavby' Vztahuje se na
škody na stavbě, konstrukcí budovaného díla, montovaných strojích nebotechnológických
celcích, montáŽních a stavebních strojích a na zařÍzení staveniště. Pojištěnísá 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 r4ýše uvedené poŽadavky na pojištěnístavebně-montáŽních rizik, musí pojištění ve
svém souhrnu (tj. stávající pojištěníodpovědnosti a pojištění stavebně_montáŽnÍch rizik)
zahrnovat po celou dobu plněníSoD minimálně:
o pojištěníŽivelní, které bude kryt škody na majetku způsobenéŽivlem, tj. zejména
poŽárem a jeho průvodnímijevy, qýbuchem, 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, stožárů apod., kapalinou unikající z vodovodních zafizenÍ a médiem
vytékajícímv důsledku poruchy ze stabílníchhasícíchzařízení tak, aby vzniklo právo
na pojistné plněnÍ také za poškozenínebo zničenÍpotrubÍ nebo topných těles
vodovodnÍch zaiízení Vč' armatur, došlo-li k němu přetlakem nebo zmrznut'nnn kapaliny
v nich, kotlů, nádrŽÍa výměníkových stanic vytápěcích systémůapod., došlo-li k němu
zamrznutím kapaliny v nich (tzv. sdruŽenýživel), neodborným zacházením, nesprávnou
obsl uhou, ú myslným poškozen Ím, n ešikovností,nepozorností a ned ba lostí
o dalšÍpojištěnÍtzv' montáŽnÍch a stavebních rizik a to tak, aby kromě přÍmých škod
vzniklých na stavbě vč. věcí pouŽitých pro jejÍ provedení krylo i nepříméškody a škody
vzníkléprojekčnr, konstrukční, materiálovou vadou nebo chybně provedenou prací zejména bude uzavřeno tzv. pojištění pro přÍpad přerušenÍ provozu, tzv' pojištění
zkušebního provozu a pojištěnÍ čínnostízhotovitele při odstraňování vad v záruční
době.

Výše uvedený výěet konkrétnÍch rizik, včetně pojmenovánítypu pojištění, je pouze příkladný.
3,/ Zhotovitelje 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 vztahujÍcí se 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, v takovém případě je zhotovitel povinen změnit rozsah pojištění tak, aby pokýalo změněný
rozsah předmětu díla.
5/ PojíštěnÍnesmÍ obsahovat podmínku, podle které pojištění zaniká v důsledku vzniku pojistné
události, ledaže v důsledku takové pojistné událostí dojde k vyčerpánívýšeuvedené horníhranice
pojistného plnění pro příslušnéobdobÍ uvedené Wše' Pokud je ve vztahu k pojištění škody na
stavbě vyše uveden zhotovítel jako oprávněná osoba, které v oŮsteoxu pojístnétoátosti vznikne
právo na pojistné plnění musí být zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen použítpojistné 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
osob
sianoáraně pouŽívány, které by jakkoli omezovaly právo objednatele nebo třetích

případech
na

náhradu škody způsobenézhotovitelem v souvislosti s plněním SoD.

7/ Spoluúčastse připouští nejvýše do 5 %. Povinnost mít uzavřeno pojištěnÍ můŽe zhotovitel

smluv; povinnost mít uzavřeno pojištění můŽe zhotovitel splnit
prováděnÍ díla podle SOD vztahuje
ů'prnc neoo částeěně i'užavřením pojištění, které se kromě
podmÍnky
tohoto odstavce.
jsou
splněny ostatní
i i< provádění jiných staveb, pokud

.ór'iiu.áui"ním více pojistnýóň

předat
8/ Kopii pojistné smlouvy či smluv podle tohoto článku Wše je zhotovitel povínen

objednateli nejpozději při uzavření SoD.

do 14
9/ Plnění povinnosti mít uzavřeno pojištění zhotovitel doloŽí objednateli vŽdy nejpozději
plní
svou
kteými
pojistných
smluv,
podle
z
kterékoli
Jí'c' óo" d'ne lhůty splatnosti pojisináno
přÍslušné
pojistného
na
uhrazení
o
dokladu
předánír'n
kopie
pouinno.t mít uzavřeio póii"tcní
pojistné obdobÍ objednateli.

jednat v úzRé
LO/ Zholouitel je povinen při sjednávánÍ veškeďch pojištěnÍ podle tohoto článku
skutečnostech
důleŽÍtých
jej
o
veškeých
informovat
soůčinnostis ob;ednateteň, průuezně
jeho stanovisko.
týLuji.r.n se sjeonávání pojištění a vyŽádat si k těmto skutečnostem

Xvlll. JEDNÁNí A KoMUNlKAcE SMLUVNíCH STRAN
práva a povinnosti, která
TDs, AD a Ko_BoZP jsou oprávněni vykonávat jménem objednatele
s určitou záleŽitostí
v
souvislosti
vyslovně
tyto
OP
to
jsou ;im rryhrazena, bez ohledu na to, zda
práva a povinnosti
veškerá
vykonat
oprávněn
vŽdy
íuaoíPro vylouěenÍ pochybnostÍje objednatel

V

přednost před
sam pro'trádnictvím o.ób uu"á.nýcrr v SoD; jednánÍ objednatele má vŽdy
s okamŽitou účinnostíomezit nebo rozšířit
.ieánanr' TDs, AD a Ko-BoZP. objeánatelje oprávněn
'póuerenr
statutárnÍm orgánem objednatele a
nebo
písámným
oznámením
TDs;AD a K9-BOZP
doručeným zhotovitel

i.

je
2/ Smluvní strany si při uzavření smlouvy předají seznam veškených osob, u nich_Ž v souvislosti
veškených
jejich
včetně
údaje,
kontaktnÍ
měla
strana
.'pme.'- soD žádoucí, aby druhá smluvnÍ
Předaný
pracovnků
zhotovitele.
pověřených
ó,i'oiá.ý.n pracovníkůobjednatele a veškerych
plnění
adresu
SOD,
k
vztahg
jméno
přÚmení
ve
funkci
a
..rn"'' bude uvádět zejména
telefonu,
mobilního
a
pokud
mají
takovou
piacoviště, čÍslopřímé óevné ielefonní linky,
deníku.
a elektroníckou poštovní adresu. Tyto údaje budou uvedeny také ve stavebním

3/ SmluvnÍ strany jsou oprávněny kdykoli, s okamžitou účinností,změnit osoby a údaje uvedené
Vseznamu osob a takové změn-ě písemně informovat druhou smluvní stranu bez zbyteěného
odkladu, nejpozději do pěti dnů od jejího vzniku'
předpokládaná SoD mezi smluvními stranami či mezi některou ze smluvních
stran a třetí osobou ibez ohledu, zda se jedná o oznámení, vyrozumění, informaci, vyjádření'
tak
souhlas, sdělení či o jiný druh komunikace) musÍ být provedena písemně, kde tato smlouva
jinak,
být
můŽe
prostředky
komunikace
stanoví. Pokud jeanďttiía ustanovenÍ SoD nevymezují
poštou,
doporučenou
pÍsemná komunikace doručena adresátovi osobně nebo zaslána kurýrem,
jménem
faxem nebo e-mailem. Písemná komunikace musÍ být podepsána osobou nebo označena
jazyce'
osoby, která ji odesílá, a musí být učiněna v českém

4/ Komunikace

jinak, musí b1ýt
5/ Nestanoví-li soD v určitémpřÍpadě jinak nebo nedohodnou-li se smluvní strany
údajů
doručovacÍch
Změny
pLemná komunikace směrována na adresy uvedené vzáhlavÍ SoD.
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musÍ být 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 písemnékomunikace. 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 příjetízásilky nebo poznámce kurýra o odmítnutípřijetÍ zásilky
adresátem v záznamech kuýra, v případě zaslání kuryÍrem,
b) potvrzenÍ adresáta o přijetÍ zásilky na poštovnÍ doručence nebo poznámka pošty
o odmÍtnutí přijetí zásilky 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 čitelné,v případě zaslánÍfaxem
d) e-mailová zpráva,jejíŽ přijetÍje potvrzené písemně adresátem
V

ostatnÍm se podpůrně uŽijÍ ustanovení občanského soudnÍho řádu upravující doručování

právnickým osobám.

XlX. UKoNČeruíSMLoUVY, oDsToUPENÍ

I/ Pro přÍpad ukončenÍSoD se smluvní strany zavazujÍ nejprve vyvinout veškerou rozumnou
součinnost k ukončenísmlouvy dohodou, včetně nároků obou smluvnÍch stran s tím souvisejících.
2/ objednatel nebo zhotovÍtelje oprávněn odstoupít od smlouvy, jestliŽe okolnosti vyššímoci
druhé smluvnÍ strany trvají déle neŽ tři měsíce, a to podle své volby částečněnebo úplně.

u

3/ JestlÍŽe zhotovitel neplní nebo nesplnÍ některou povinnost podle SoD nebo těchto oP, může
objednatel oznámenÍm vyzvat zhotovitele, aby opomÍnutÍuvedl do pořádku a napravil je ve
stanovené přiměřené lhůtě. objednatelje mimo případy dle $ 2002 odst. 1 oběanského zákonku
oprávněn odstoupit od SoD v následujícÍch případech:
a) zhotovitel ve své nabÍdce uvedl nesprávné nebo neplatné informace, na základě ktených
mu byla přidělena zakázka:
b) zhotovitel přes upozorněnÍ objednatele opakovaně provede některou část díla V rozporu

s předanou dokumentací, pokyny objednatele vydanými v souladu s touto smlouvou
nebo závaznými podklady dÍla;
c) zhotovitel se dostane do prodlení přesahujÍcího 60 dní s předáním di]a 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 milníkůdle čl. lll. soD
přesahujÍcího 90 dnÍ, přičemŽ za den dokončenípřÍslušnéhouzlového bodu se povaŽuje
den potvrzení příslušnéhozápisu o dokončeníuzlového bodu;
e) zhotovitel opustÍ dílo nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v řádné realizaci předmětu
díla a/nebo v p|něnÍsvých povinností podle SoD nebo oP;
f) zhotovitel pouŽije pro plněníSoD poddodavatele v rozporu oP;
$ hrubě nebo opakovaně nekvalitního plnění zhotovitele, na něŽ by| zhotovitel
objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;
h) realizace díla pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na územíČR a pracovnÍ povolenÍ
pro místo prováděnÍ díla;
i) hrubé nebo opakované porušenÍ předpisů BOZP, Po a oŽP, na něŽ byl zhotovitel
objednatelem upozorněn a nezjednal nápravu;
j) opakované (mínimálně dvakrát) porušení povinnostÍ vypl:Ívajícíchz ustanoveni S0D nebo
OP;
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likvidace
k) v přÍpadě zahájení insolvenčního řÍzenÍ proti zhotoviteli, rozhodnutÍ o Vstupu do
zhotovitele;

l) v přÍpadě prodtení se splněním povinnosti zhotovitele předloŽit objednateli kteroukoliv
bankovní zárukunebo předloŽit pojistnou smlouvu podle SoD nebo oP delšíneŽ 10 dnů.

'

poskytnuta
4/ Objednatel má rovněŽ právo na odstoupení od SoD v případě, Že projektu nebude
prostředků.
nebo bude zrušena, resp. snÍŽena přislíbená podpora dotačních
jejÍ části
5/ Zhotovitel je oprávněn od SoD odstoupit pro případ prodlení s úhradou ceny díla nebo
ze strany objednatele o více neŽ 90 dní.

6/ Odstoupení od smlouvy je úěinnéokamŽikem doručenípÍsemného oznámení o odstoupení
uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně.

odstoupenÍ ze strany objednatele vstoupilo v platnost,

se

veškeré
objednatel
nesplatné pohledávky objednatele vůčizhotoviteli stávají splatnými. Dále můŽe
odmítnout dalšíplatby zhotoviteli, dokud nejsou:
a) stanoveny ceny provedených prací, jejich dokončenía odstraněnÍ všech vad, škody
zóůsonené zpoŽdénrm při dokončení(jsou-li) a všechny dalšínáklady způsobenéobjednateli
postupem dle SOD a OP, a/nebo
b) neobdrŽÍ od zhotovitele náhradu za všechny nráU a škody, které utrpěl objednatel, a
veškerémimořádné náklady které objednatel Vynaložil nebo v budoucnu bude muset
vynaloŽit na řádné dokončenírealizace předmětu díla po započtení všech částek splatných
zhotoviteli. Po obdrŽení náhrady za všechny tyto ztráty, škody a mimořádné uýdaje vyplatÍ
objed natel zůstatek zhotoviteli.

7/

Poté, co oznámení

o

8/ UstanovenÍmi výše uvedených odstavců tohoto článku nejsou dotčena práva smluvních stran
platnými právními předpisy'
obstoupit od SoD v oatšictr příloadech předvídaných touto smlouvou ěi

povinen zhotoviteli
9/ V případě odstoupení kterékoli smluvnÍ strany od smlouvy není objednatel
plněnÍ
SoD (včetně veškeých
vru."i jiŽ provedenou stavbu anijiná plnění jiŽ obdržená v rámci
předá zhotovitel
dokumentů a elektronických médi|. Neprodleně po odstoupení od smlouvy
plněníSoD
do účinnosti
jen
částečně)v rámci
ánjeJnateli veškerá datšÍptnění jiŽ zhotovená (byt
oástoup"nÍ (Včetně veškených dokumentů a elektronických médiO. odstoupil-li od smlouvy
jiŽ provedeného
zhotovitel zdůvodu na straně objednatele, má zhotovitel právo na uhrazeníceny
plněnÍ; pokud bylo určitéptnění zhotovitelem provedeno pouze částečně,určÍcenu náleŽejícÍ
zhotoviteli objednatelem uieený znalec. odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodu na straně
plněnÍ spolu s úroky
zhotovitele, je zhotovitel poviňen vrátit objednateli jiŽ uhrazené ceny
určenými poále občanského zákoníku a objednatelje povinen zhotoviteli uhradit náklady úěelně
pro
vynatózené zhotovitelem v souvislosti s dosud provedenými pracemi v rámci plnění SoD;
nákladů
vyloučenípochybností nemá zhotovitel vtakovém přÍpadě právo na úhradu svých
jiných nákladů spojených s
s-pojených s ukónčenÍm svých činnostr, vyklizenÍm staveniště ani
odstoupenÍm objednatele od smlouvy.

10/ Strana, na jejÍŽ straně vznikl důvod k odstoupenÍ od smlouvy, a to V přÍpadě odstoupení
.ň.í.o*.t"r"' z oůvoou na straně zhotovitele, uhradÍ druhé straně škody způsobené jÍ
plněnÍ podle SOD a na
odstoupením od smlouvy, věetně vícenákladů WnaloŽených na dokončení
plnění
v přÍpadě odstoupení
dokončení
na
prodlouŽením
lhůt
náhradu škod vznikýóň
objednatelem z důvodu na straně zhotovitele.

je zhotovitel povinen vyklidit
t1"/ v přÍpadě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy
VpřÍpadě, Že zhotovitel vtéto
smlouvy.
odstoupeníod
od
dnů
stáveništá ve lhůtě nejpozději 14
jeho vyklizení na náklady
provést
zajistit
je
nebo
oprávněn
objednatel
lhůtě staveniště nevykiidÍ,
zhotovitele.
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12/ v přÍpadě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy zahá1í smluvnÍ strany inventuru
předmětu plnění ve lhůtě nejpozději tří pracovních dnů od odstoupení od smlouvy' Vbřípadě, Že
zhotovitel 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 vznÍklé porušením smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně
podmínek stanovených pro odstranění záručnÍch vad ani závazku mlčenlivosti zÍrotovite|e, ani
dalšÍch práv a povínností, z jejichŽ povahy plyne, že majítrvat i po ukončenÍsmlouvy.

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

t5/ V plípadě předčasného ukončenÍSODje zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatně
nezbytnou souěinnost k tomu, aby objednateli nevznikla škoda v důsledku ukončeníprací

zhotovitelem.

XX. F|NANČNíánuxn

V Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle nížeuvedených podmÍnek finančnízáruku
podle $2029 oběanského zákoníku (dále jen ,,bankovní zárvha''), poskytnutou bankou, zahraniční

bankou nebo spořitelnÍm a úvěrovym druŽstvem (dále jen ,,banka") za dodrŽení smluvních
podmÍnek, kvality a termÍnůprovedení díla, pokud se smluvnÍ strany nedohodnou ve smlouvě
o

dÍlo jÍnak.

2/ VyslavenÍ bankovní záruky doložízhotovitel objednateli originálem záručnílistiny vystavené

bankou s platným povolením působit v Českérepublice jako baňka ve prospěch objednatele jako
t4ýlučně oprávněného' Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvotatetná a bezpodmínečná,
přičemŽ banka se zaváŽe k plněnÍ bez námitek a na prvnÍ výzvu objednatele. BankovnÍ záruka
se
řídípřÍslušnýmÍustanovenÍmi občanskéhozákoníku a musÍ splňovat tyto podmínky:
a) banka se v bankovn( záruce zaruč( za zhotovitele až do výše 30% z ceny díla uvedené v

soD,

b) bankovní záruka bude platná a účinnápo dobu provádění díla alespoň do dne podpÍsu
protokolu o odstraněnÍ poslednÍ vady díla, uvedené v protokolu o předání kompletního
dÍla a v kolaudačním souhlasu;

c) Záruka za provedení díla kryje finančnínároky objednatele za zhotovitelem, vzniklé
objednateli z důvodůporušenípovinnosti zhotovitele týkajících se řádného provedení

díla v kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí pÍsemné výzvě
objednatele v poskytnuté přiměřené lhůtě anebo v případě prokázané škody způsobené
zhotovitelem ' Záruka za provedení díla zajišťujesplnění povinností zhotovitele dle této
SoD nebo oP, především pak:
o povinnost udržovat záruku za provedení díla ve stanovené \nýši 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;
o 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, dodržovánízávazných mílnÍkůdló soD
nebo oP a platného Harmonogramu postupu prací;
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o

povinnost odstranit vadu (poškozenÍ) dle podmínek SoD nebo oP, povinnost
uspokojit dalšínároky objednatele ztitulu odpovědnosti za vady vsouladu s SoD
nebo OP.

uzavření
Bankovní garanci (originál záruéní listiny) předloŽí zhotovitel objednateli ke dní
o
Smlouvy
předloŽené
uzavřenÍ
ke
dni
pÍsemné
zhotovitele,
Žádosti
smtouvy o dÍlo' Na základé
neŽ
ke
však
delšÍ
garance
ne
delší,
předložení
pro
bankovnÍ
dílo, múŽe objednatel stanovit lhůtu
povinnosti je objednatel
dni předání á převzetí prvnÍho stavenidtě. V případě nesplněnÍ této
oprávněn od Smlouvy o dÍlo odstoupit jiŽ bez dalšího'

3/

po podpisu
BankovnÍ záruka bude objednatelem uvolněna do pěti (5) pracovních dnů
předání
díla
protokolu
o
v
uvedených
nedodělků
či
protóxotu o odstraněnÍ posleáních vad
pokutu
či
na
smluvnÍ
nároků
po
uplatněných
úhradě
a
bnjednatelÍ nebo v kolauáačním souhlasu

4/

náhradu škody.

r'ďši, která odpovídá výši
vůčiobjednateli, nákladů
zhotovitele
závazku
nesplněného
ú'pratn"ane smljvní pokuty,;at<étroxoti
plněnÍm
V rozporu s touto
zhotovitele
způsobených
nbzbytných k odstraněni íad d'rla, škod
náhradě
odpovÍdá
důvodně
podle
objednatele
mínění
jakékoli
částce, která
smlouvóu, nebo
vadného plnění zhotovitele.

5/ objednatel je opráVněn využÍtprostředků z bankovních záruk ve

6/

plnění'
Pied uplatněnÍm plnění bankovnÍ záruky oznámÍ objednatel pÍsemně zhotoviteli výši

které bude objednatel od banky poŽadovat.

před
Pokud by kdykoliv v průběhu prováděnÍ díla měla byt bankovní záruka ukončena
vyčerpáníbankovnÍ záruky,je zhotovitel
sianovenym ánem nebo pokud dojde
-přeopřed tímto dnem k
jejího
nebo nejpozději do deseti (1o) dnů
ukončenÍ,
dnem
óovinen ňejpozději trícet igol onů
záruhu,
bankovnÍ
novou
Wstavenou za podmínek
předat
objeánateli
oá.iu:rr.'o weerpáni
prodlouŽenÍ
účinnostipůvodně
prohlášení
banky
o
pÍsemné
stanóvenýc-n SoD ne'oo oP, ne-bo
musí být účinná
záruka
prodlouŽená
bankovnÍ
nebo
nová
ruto
uv.tu'"né Úanrovni-iá'ňy.
podle
jejího
tohoto článku a
trvání
doby
závazné
jednoho
konce
do
ioku nebo
aiespoň po dobu
pouŽije se na nÍ ustanovenítohoto odstavce.

7/

jakéhokoliv jiného nároku
Zhotovitel není oprávněn se domáhat náhrady škody ani
pio neoprávněné ěerpání bankovní záruky, pokud byl na závady v prováděnÍ díla nebo na výskyt
tyto vady
vad nebo záručníchvad dÍla, které byly důvodem čerpánÍ bankovní záruky, upozorněn a
nedohodljinak.
objednatelem
se
s
nebo
nenastaly,
bezodkladně neodstranil nebo neprokázal,Že

8/

po

řádném
9/ V případě předčasného ukončeníSOD vrátÍ objednatel zhotoviteli záručnílistiny
předpisů
a
ze
smluvní
závazných
ze
.btnení' všecir povinností Zhotovitele vyplývajícÍch

ookumentace, které s ohledem na jejich charakter předčasným ukončenímSoD nezaniknou.

1Ol Zhotovitel na vlastní náklady zajistí splnění svých závazků vyplývajícÍch z odp.ovědností za

Zhotovitel
vááv o1a zárukou za odstraněnÍ vad v záručnídobě ve výši 30% z skutečnéceny dÍla.
protokolu
před
vydánÍm
do
doby
záručnÍ
době
preáa oojeonateli listinu záru{y za odstranění vad v
bude
vzáručnídobě
díla
za
odstraněnívad
o převzeiídíta. Subjektem vysiavujÍcÍm listinu záruky
plném
rozsahu,
v
době
je
v
záručnÍ
vad
oprávněn ěeipat záruku za odstranění
banka. Objednatel
ý prrpaoc Eerpání žarriyje zhotovitel povinen poskytnout do 7 dnů objednateli novou záruku tak,
aby splnil povinnost uoiŽóvat záruku za odstranění vad v záručnÍ době v souladu s ustanovenÍmi
Sob nebo OP. objednatel vrátÍ zhotoviteli listinu záruky za odstraněnÍ vad v záručnídobě do 30
dnů poté, co zhotovitel prokazatelně splnil veškerésvé závazky wplývajícÍ z odpovědnosti za
odstranění vad díla v záručnídobě .
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XXl. oPATŘeruí oBJEDNATELE V pŘípnoĚ
NEPLNĚNí svtl-ouw ZE STRANY ZHoToVITELE
1,z 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 ěásti díla, práce vedlejšía pomocné, úklidy, bezpečnostníopatřeníapod',a tó
zvláště v těchto případech:
a) zhotovitel je v prodlení delšÍm neŽ 30 dní oproti schválenému harmonogramu pracÍ a
opatřeni která zhotovitel na výzvu objednatele ve stavebním deníku navrhl, nevedou k
odstraněnÍ prodlení,
b) nedochází k pravidelnému (minimálně 1x týdně) úklidu staveniště, čiodstraňovánÍ
odpadů vzniklých činnostÍzhotovitele, a to ani v dodatečnélhůtě stanovené zápisem
objednatele ve stavebním denku.
c) přes písemnéupozorněnÍ objednatele ve stavebním deníku nejsou ze strany zhotovitele
na stavbě dodržovány zejména (níkoliv r4ýlučně) předpisy BozP, Po a aŽP,
d) prováděné konstrukce či ostatnÍ součásti díla nejsou ani po výzvě objednatele
ve stavebním deníku uváděny v dohodnutých termínech do souladu s poŽadavky na
kva litu provedení díla.

2/ Takovýmto 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 sou|adu se
smlouvou o dÍlo. RovněŽ nezaniká ani záruka zhotovitele za jakost díla jako celku, resp. jeho
odpovědnost za vady dÍla jako celku, ani nejsou jakékoliv jeho závazky a povinnosti vypl1ývajíóí ze
SoD dotčeny, ani se jich nemůŽe zhotovitel vzdát či jinak se z nich vyvázat, coŽ v plném rozsahu
platÍ i o jakýchkoliv dÍlčíchzávazcích a povinnostech zhotovitele v tomto ohledu.
3/ Pokud zhotovitel nebyl schopen včasného nebo 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 záruky nebo i jednostranně započístna
splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele včetně smluvních pozastávek.

XXll.VYŠŠí
uoc
L/ |\aŽdé 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 občanského zákoníku. odpovědnost všáx
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 vyššímocí se

považujítakové mÍmořádné nepředvídatelné

překáŽRy vzniklé nezávisle na vůli té smluvní strany, která se jich dovolává,

a

nepřekonatelné

a které pii uzavÍrání
smlouvy nemohla předvi'dat, 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 poddodavatel ů, výpad ky médi Í apod.

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

nejpozději však do tří (3)
kalendářnÍch dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolnostÍvyššÍmoci 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 důkaz o této

s]<utečnosti.
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bl

přerušováno, vsouhrnu tři (3)
plněnÍ SoD bude prodlouŽeno o dobu trvání takového zásahu' Pokud toto trvání
se bude řešit vzájemnou dohodou
ór..ar'n", bl přerušováno, v souhrnu tři (3) měsíce, situace
mezi smluvními stranami.

4/

Pokud trvánízásahu či okolnosti vyššÍmoci nepřesáhne,

'ě.í..,

právo
5/ V případě, že stav vyššÍmoci bude trvat déle neŽ tři (3) měsíce, má druhá strana
odstoupit od smlouvY,

XXll!. ŘíoícíPRÁVo, sPoRY, souDY
NenÉli ve smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy mezi smluvnÍmi stranami
ustan ove ní zákona ó. 89 / 20 L2 Sb., obča nského zá kon íku'

V

podmínkami a
2/ Y píÍpaděrozhodnutí otázky, zda je dílo provedeno vsouladu stechnickými
podklady
díla, budou obě
táchnickými specifikacemi staňovenými smlouvou, anebo závaznými

práce
strany respektovat stanovisko nezávistýcn instjtucÍ, kterými budou oblastnÍ inspektorát
zkušebnV'
gllR),^přlpadně dalšÍnezávislé tuzemské
iorpl reónnic11á inspekce Českérepuntiky
'
jejich
příslušnostia
oborů působnosti dle právnÍch předpisů, směrnic a
podle
inalci ěíorganizace
nařÍzení platných v Českérepublice, na nichž se strany dohodnou'

3/ Zhotovitel prohlašuje, Že zaÍízenínebo jeho části, které je součástídíla, nevykazqe žádné
je patentově bez závad a neporušuje práva třetích stran.
ň'ater'tove nebo jiné irávnÍ vady,
2hotouit.l prohlašuje, že uhradi objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou
se díla dle SoD,
v pi'rpaoa, Že třetí stiana uplatnÍ vůčiónjeonateli nároky z právnÍch vad týkajících

poruá tuto skuteěnost oznámí objednatel zhotoviteli bez zbyteěného odkladu poté, co se o ní

dozví.
vůči
Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli jakékoli rrýlohy a škody v přÍpadě, že budou
provozních
o'bjednateli uplatněny .titutu uŽíván dodaného zaÍÍzenívČeskérepublice anebo
práopisů předaných ihotovitelem vrámci plněnÍSoD nebo ztitulu jiných právnÍch vad dÍla nebo
j.no'ea.ti. Jesiliže budou vůčiobjednateli třetÍmi stranami uplatněna jakákoli práva v souvíslosti
poskytne zhotovitel objednatelÍ při projednávání takoých záleŽitostÍ na vlastní náklad

4/

. d1"',

veškerou podporu a součinnost.

XXIV. osoBNí Úorur

t/

z nich

můŽe v roli správce zpracovávat
ó"ň;? údaje fyzických osob vystupujícíchna straně druhé smluvní strany (identifikačnÍ a
kontaktní úáaje, pracovnÍ či korpbrátní zaiazenÍ a záznamy komunikace) a případně dalšíchosob
zapojených ná 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;
objednatel i zhotovitel berou na vědomí, Že kaŽdý

c)ochrana majetku a osob správce;
d) ochrana práv a právních nároků správce;
e) plnění obecných zákonných povinností správce.

2/ Právnímizáklady

pro zpracovánÍ osobních údajůdle vyše uvedených úóelů jsou:

a) oprávněňý zájem správce na uzavřenÍ smluv a plnění uzavřených smluv (pro účelodst.

1,/ písm' a) výše)
bi oprávněni zaemsprávce na evidenci uzavřených smluv a na tvorbě statistik a evidencí
pÍsm. b) výŠe),ochraně jeho majetku, zaměstnanců a třetích
spráuce (pro úč-etodst.

I
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osob (pro účelodst.

ý

písm. c)výše), ochraně právních nároků správce (pro účelodst.
písm. d) Wše)
c) plněnÍ právních povinnostísprávce, zejména z oblasti daňové a účetní(proúčelodst.
pÍsm. e)výše)

1,z
1,z

3/ osobní údaje budou zpracovávány pro úěel dle odst' !r pÍsm. a) výše po dobu účinnostiSoD a
oP, pro úěely dle odst. ý písm. a) až písm. d) výše po dobu trvání promlčecídoby, včetně doby
pokýajÍcÍ její případné stavení či přerušení typicky však ne déle neŽ 16 lei po ukončení
účinnostiSmlouvy a pro účeldle odst. ý písm. e) Wše po dobu plnění příslušných zákonných
povinností.

4/ Subjekty údajůjsou v případech stanovených právními předpisy oprávněny:
a) poŽadovat přístup k osobním údajům;
b) poŽadovat opravu, doplněníči výmaz osobnÍch údajů;
c) poŽadovat vysvětlen í zpracová n Í osobn Ích údaj ů ;
d) vznést námitku proti zpracování osobních údajů;a

e) vyuŽít práva podat stíŽnost proti zpracovánÍ osobních údajůt< Úřaou pro ochranu
osobních údajů'

5/ SmluvnÍ strany se zavazují informovat subjekty údajůvystupujícíči 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
ktenými se v rámci výkonu práv a/nebo plnění povinnostÍ dle této SoD seznámí, a zavazú1íse o

těchto osobních údajíchzachovávat mlčenlivost a plnit ve vztahu k nim všechny povinnosti
právnÍch předpisů na ochranu osobnÍch údajů.V přÍpadě, že by pří 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 kterékoli z nich uzavřÍt
smlouvu o zpracování osobních údajův podobě samostatné smlouvy či doloŽky ve formě dodatku
ke SOD, a to se všemi náleŽitostmi vyžadovanými právnÍmi předpisy.
vypl17vajÍcÍ z

xxv.

ávĚREčNÁ USTANoVEN í

1,/ Smluvní strany se zavazují řešit vzniklé spory dohodou. Každá ze smluvních stran je povínna
do 10ti dnů od pÍsemné výzvy druhé strany zúčastnitse smírčÍhojednánÍ'

2/ Všechny závazky, ujednání, 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 štran,

bude toto platÍt i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně
samé. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky vypl1ývajÍcÍ ze SoD ná tretr stranu bez
předchozího písemnéhosouhlasu objednatele.

3/ Y piípadě, Že některé ustanovení těchto oP je nebo se stane neplatným, neúčinnýmnebo

neproveditelným, nebude tímto v ostatním dotčena platnost, účinnosta proveditelnost těchto oP,
Namísto tohoto neplatného, neúčinnéhonebo neproveditelného ustanovení platí takové účinné,
platné nebo proveditelné ustanovení, které nejblíže odpovÍdá hospodářskému účeluneplatného,
neúěinnéhonebo neproveditelného ustanovení' V případě, Že se v Podmínkách vyskytne mezera V
úpravě, platí úprava, kterou by strany pří znalostí tohoto nedostatku zvolily.
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Příloha č. 1Smlouvy o dílo

jinak, pak opomene-li objednatel
Pokud není vSoD nebo oP pro konkrétní přÍpad ujednáno
jakáko|i
plnění,
která mu příslušÍpodle SoD nebo
káykoli uplatnit jakákoli práva, nebo vyžadovat
předpisů,
neznamená to, Že se takovych práv
OP, případně podle obecně závaznýěn právn'r*rn
vzdal.

4/

jinak, pak jakékoli nároky
nenÍ ve SoD nebo oP pro konkrétnÍ případ ujednáno
nároku
.'ruunóy' stran musí b;ýt uplatněny pÍsemně doporučeným dopisem. Za datum uplatněnÍ
platí datu m razítka podacího poštovního ú řad u'

5/ Pokud

zákoníku
6/ SmluvnÍ strany se dohodly, že v souladu s ustanovenÍm s63o odst. 1 občanského
(deseti)
let.
promlčócídobu nároků vzešlých ze SOD a/nebo oP na dobu 10
ňioáruzu:r

byla jakákoliv práva
7/ SmluvnÍ strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení SoD a oP
či zvyklostÍ
stranami
a povinnosti dovozovány / oo".u.dnÍ ěi budoucÍ praxe zavedené mezi
je ve
plněnÍ
ledaŽe
smlouvy,
této
zaóhovávaných obecně čl v odvětví týkajícímse předmětu
vědomy
potvrzuJÍ,
nejsou
Že
si
smlouvě Wjtovně sjednáno jinak. Vedlá shora uvedeného si strany
praxe.
Žádných dósud meii nimi zavedených obchodnÍch zuyklostÍ či

právo na náhradu
8/ Smluvní strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje
škody ve výši, v jaké přewšuje smluvnÍ pokutu'
právo na náhradu
9/ V případě, kdy bude smluvní pokuta snÍŽená soudem, zůstává zachováno
jako
přiměřenou
a to bez
Jí*oa,, ve výši, í jaxe škoda piewšuje částku určenou soudem

jakéhokoliv dalšíhoomezenÍ.

povinností
10/ Pokud jakýkoliv právnÍ předpis stanovÍ pokutu (penále) pro porušení smluvnÍ

právo na náhradu
(kdykoliv bě-hem trvánÍ soD), pak nebude takovým nárokem nijak dotěeno
šrooy u. výši, v jaké přewšuje penále stanovené zákonem'

1!

odepřeno,
Odlišně od zákona si smluvní strany ujednávajÍ, Že plněnÍ zhotovitele nemůŽe být
zákoníku.
un] r.o1,z budou splněny podmínky s 1912 odst. 1občanského
stvrzujÍ, Že se seznámily s celým obsahem
a.s. ze dne 1. 9. 2019'
.rntouuy o dílo'a obchodnícň podmÍnek Vodovody a kanalizace Pardubice,
jejich
přÍloh
a nemajÍ pochybnosti o výkladu
lrteré jšou nedÍlnou souěástí smlouvy o dílo včetně
jejího znění a uzavírají smlouvu o díto na základě svobodné vůle.

L2/ 1wm podpisem smlouvy o dílo obě smluvnÍ strany

4.?.Aole

V PardubicÍch ................. .............-...L'...,..

Za objednatele:

lng. Martin

předseda představenstva

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Yo l-Js1 C Íi',',\ i(ltNA9-i'{{C&
PakDUltiUtl, a.r.

Tuplého Zol.t, 530 (0 FA'l[.tuBlcE
lco 60 l0 06 tl o:( c;bolo8ít3l
oB I$ l'lK, o&lí l}, vloťka gí9

.ao-
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PřÍloha ě. 1Smlouvy o dílo

Sým nížeuvedeným

podpisem potvrzuji' že jsem

obchodnÍmi podmín kami:

za zhotovitele:

35

se pečlivě seznámil

s

vyše uvedenými

REKAPITULACE STAVBY
82020

KÓd:

Voffovod - ul. Na Spravedlnosti, Pardubice

Stavba

CC-CZ:

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Datum:

20.4-2020

lÓ:

Vodovody a kanalizaco Pardubice, a.s.

DlČ:
Uchazeč:
INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.

lČ:
DlČ:

Proiektant:

lČ:
DlČ:

MULTIAOUA s.r.o
Zpracovatel:

28778022

c228778022

IC:

DlČ:
Poznámka:

Cena bez DPH

3 297

Sazba daně

Základ daně

DPH základní

21,000/o

3 297 98't,93

snÍŽená

15,00%

0,00

Cena s DPH

v

Obiednavetel

Výše daně
692 576,21
0,00

czK

3 990

558'í4

Zpracovatet

ProJektant

Datum a podpis:

98í'93

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Uchazeč

lNSTAL cÍlH0u$T0vlCE s.r.o.
NáměstÍJ. HaŠka 246

ť,T íl

Slrana 1 22

538 63 Chroustovice
2877

8022 Dlč: CZ2877 8022

REKAPITULAGE oBJEKTÚ sTAvBY A souPlsŮ PRACÍ
Kód:

82020

Stavba:

Vodovod - ul. Na Spravedlnostl, Pardublce

Mlsto:
Zadavatel:
Uchazeč:

INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.

voN

Projektant:

MULTIAQUA s.r.o.

Cene b6z DPH

ICZKI

3 297 98í

Náklady z rozpoětů

v

20.04.2020

Zpracovatel:

Popis

Kód

Datum:

voDovoDNÍŘAD

'93

2 889 481,93

408 500,00

Vedlojši a ostatnl náklady

strána 2 z 2

Cona B DPH [CZK]

3 990

558'í4

3 496 273,14
494285,00

KRYoí LIST soUPlsU PRACí
Stavba:

ýodovod - ul' Na Spravedlnosti, Pardubice

Obiekt:

V _ VoDoVoDNí ŘAD
CC-CZ:

KSO:
Misto

20.04.2020

Datum:

Zadavatel:

lČ:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

DlČ:
Uchazeč:

28778022
c228778022

|Č:

INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.

DlČ:

Proiektant:

lČ:

MULTIAQUA s.r.o.

DlČ:

Zpracovatel:

lČ:

DlČ:
Poznámka:

Cena bez DPH
DPH

2 889

základní

Základ daně

Sazba daně

2 889 481,93

21 ,000/o

0,00

15,00%

snlŽená

Cena s DPH

czK

Výše daně
606 791,21
0,00

3 496 273,14

Zpracovatel

ProJektant

Datum a oodpis:

v

48í'93

Datum a oodois

Razítko

Razltko

Uchazeč

Objednavatel

INSTAL CHR0U$T0ll|CE s.r,o.
NáměstíJ' HaŠka246
538 63 Chroustovice
DIČ: CZ2B77B022

Čzaruaozz

!/,T&tt
a

Datum a

RazÍtko

Strana

1 z

6

Razítko

REKAPITULAcE clenĚruí souPtsU pnncí
Stavba:
Obiekt:

Vodovod - ul. Na Spravedlnosti, Pardubice

V _ VoDoVoDNÍ ŘAD

MÍsto:

Zadaualel
INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o

Uchazeě:
Kód dllu

_

Popis

20.04.2020

Projektant:
Zpracovatel:

MULTIAQUA s.r.o.

Cena celkem [CZK]

NákIady ze soupisu pracÍ

2 889

HsV - Práce a dodávky HSV
1-

Datum:

48í'93

2 889 481,93

Zemní práce

1021263,57

2 -Zakládánl

36 960,00

4 - Vodorovné konstrukce

385 204,6't

5 _ Komunikace pozemnÍ

355 459,96

8 - Trubnl vedení

1 105 469,71

9 - ostatní konstrukce a práce, bourání

74 522,86

997 - Přesun sutě

't31 031,28

998 - Přesun hmot

135 029,90

Strana 2 z 6

soUPIs PRAGí
Stavba:
Obiekt:

Vodovod - ul. Na Spravedlnosti, Pardubice

V _VoDoVoDNí ŘAD

Místo:

Zadavatel
INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.

Uchazeč:

PČ Typ

20.o4.2020

Projektant:
Zpracovatel:

MULTIAQUA s.r.o

MJ MnoŽstvÍ

Popis

KÓd

Datum:

J.cena

[CZK]

Náklady soupisu celkem

o HSV
o1
1

K

2 889

Práce a dodávky HSV

3í 0605í

48í'93

2 889 481,93

Zemní
1 1

Cena celkem [CZK]

1 021

RozebránÍ dlaŽeb při překopech vozovek z velkých

m2

202,400

83,20

16 839,68

m2

2s8,500

44,20

11 425,70

59,80

15 458,30

"komunikace žul.

2

K 113107223

odstraněnÍ podkladu z kameniva drceného tl 300 mm

crrainÁ

nl nřaa

9Aír m2

242,000
14,300
2,200
500

"hlavní řad" 220-'l'1
"přepojení" 1 3-1
"přípojky" 2-1

'

Součet

3

4

K 11310723'.1
K 113107241

í

'1

odstraněnÍ podkladu z betonu prostého tl 150 mm
clrninÁ nl nřcc 2oo m2

m2

odstraněnÍ podkladu Živičného tl 50 mm strojně pl přes

m2

23,700

28,60

677,82

m2

102,850

39,00

4 0't1,15

m2

'134,250

84,50

11 344,13

m

5,000

101,40

507,00

m

4,500

320,00

1 440,00

m

4,500

320,00

1 440,00

'110,00

2145,00

250,00

14 891,25

705,00

131050,34

784,00

145 735,41

96,00

84 864,00

884,000

39,00

34 476,00

m3

't85,887

't11,80

20 782,17

m3

1 672,983

'12,50

20 912,29

m3

185,887

1't1,80

20 782,17

chodn

''asÍ

5

K 113't07242

6

K 1't3154122

500

1 +4*1

odstranění podkladu Živičného tl 100 mm strojně pl
n)aa

t/\A mD

"asf. komunikace"

258,500

1+7*1

FrézovánÍ Živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do
EÍrÍrm9 hal nřalr4Ťalz rr {raca

"asf
7

K 113201112

I

K

1

1

9001401

VytrhánÍ obrub silničnÍch leŽatých
DočasnézajiŠtěnípotrubl ocelového nebo litinového
Í)N rla 2Óí1 mm
3.1

9

K 119001412

Dočasnézajištění potrubí betonového, ZB nebo

lzananinarlÁha

Fllrl ela Eílfl mm

3,000

"horkovod, parovod" 2*1,5
''kanalízace'' 1*1,5
Součet

10

K 't19001421

1,500

DočasnézajiŠtěnÍkabelů a kabelorných tratl ze 3 volně
la*anr'rah

lrahalfr

''sdělovací

" 9*1'5

"NN'3.1,5

m

'19,500
13,500
4,500
1,500

"vo" l ,5*1

Součet
11

K 13000110'l

1

PřÍplatek za ztlŽenÍ vykopávky v blÍzkosti podzemního

rrar{an

Í

m3

K 132254204

Hloubení zapaŽených ýh š do 2000 mm v hornině třÍdy

ax'ilÁlň^éli

l clzt rninrl 2 nhiam

r{a RÍlíl m?

m3

14

K 132354204
K 15181't't31

154,979
196,202

součet

371,773
887

20,592

'1-(1 '9_0'34)

HloubenÍ zapažených r'ýh š do 2000 mm v hornině třldy
lÁ'iÍAln^štill ckrrninv /, nhiam rln 5oo m3

m3

osazení paŽiclho boxu hl Wkopu do 4 m š do 1'2

m2

"řad"220-1,9-2
''přepojení, přípojky''

(7

+2+6)-

m

't6

K 151811231
K 1627511'.17

Vodorovné přemÍstěnÍ do 10000 m výkopku/sypaniny z
hnrninrr lřírlrr tóžilplnncli l skrrninv í až 3

884,000
836,000
48,000
000

1,6-2

odstranění paŽicího boxu hl výkopu do 4 m š do 't '2 m

185,887
887

součet
15

185,887

"asf. komunikace" (89,5+7)11,9-0,44).1,1
"Žul. kostky" (126'5)-1'1-(1'9_0'49)
''chodník" (4+8)-1
"50%'0

13

59,565
59

1.1

12

9,500

m2

''vše''1

17

K 162751119

PřÍplatek k vodorovném u přem lstěnÍ uýkopku/sypaniny
'1 aŽ 3 ZKD 1000

z horniny třÍdy těŽitelnosti l, skupiny
*

ařaa

{ňÁňÁ

n

"10km"g.1

18

K 162751137

Vodorovné přemÍstěnÍ do 'l0000 m výkopku/sypaniny z
hntninv třÍrlv fĚžifelnnsÍi ll cktlninv 4 a 5
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nČ ryp

Popis

Kód

MJ

MnoŽstvÍ J'cena [CZK]

m3

1 672,983

Cena celkem [CZK]

887

í9

K

16275'1139

PřÍplatek k vodorovnému přemístěnÍ výkopku/sypaniny
z horniny třÍdy těŽitelnosti ll' skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m
^t^^ 4nn^n
,1
km"

20

K

171251201

21

K

171201221

22

K 't74101101

m3

371.775

14,20

5 279,21

t

669,191

290,00

194 065,39

m3

230,533

í 36'50

31467,75

t

414,959

338,00

140 256,14

235,30

27 151,27

305,00

63 349,11

37',| 773.1 8

23

M 58331200

191

Zásypjam' Šachet nýh nebo kolem objektů sypaninou
ca:hrrlnÁním

390

11

štěrkop íse k netří dě ný

zá

sy pov ý

533.1

K

24

17515',1101

r{n ? m

m3

1

-0'45

'DN
'í
'DN 100,80'13-1,1.0,4
1

50" 220-1

M 58331351

5,720
0,770

2

D

K 212751'104

26

4

D

K 4515731'.!1

27

í 5'39-'l

207,702

'8

Zakládáni

Trativod z drenáŽnÍch trubek flexibilnÍch PVC-U SN 4
perfoÍace 360'včetně loŽe otevřený Výkop DN 100 pto

36
m

168,00

1

-0'

25,850

884,00

22 851,40

2626,00

6 893,25

m3

24,200
1,650

1

c

PodkladnÍ bloky z betonu prostého tř.

12l'l5 otevřený

2,625

m3

2,625

21.0,5.0,5.0,5
D

29

5
K 56486í 11'|

Komunikace

355 459

nt

Podklad ze štěrkodrtě Šott zoo mm
''

36 960,00

385 204 61

LoŽe pod potÍubÍ otevřený Wkop ze štěrkopísku
'

00

220,000

Vodorovné konstrukce

''přepojení' přÍpo'iky''15-1
Součet

K 452313131

t

207,702

''řad"220-1 ,1-0,'|

28

390

11

kamenivo těžené drobné frakce 0/4
1

í 5'390
108,900

'DN 32"2.1 ,1.0,35
součet

25

959

4

obsypánÍ potrubÍ strojně sypaninou bez prohozenÍ,
rla*annrr

20 912,29

1672,983

UloŽenÍ sypaniny na skládky nebo meziskládky
Poplatek za uloženÍ na skládce (skládkovné) zeminy a
kamaní kÁrl nr{nar{rr 17 n^ nA

37'l

12,50

asfaltová komunikace" (89'5+7)-'l

''Žul. kostky"1 26'5*'l'1

m2

258,500

'1

't

06,150

't

39,150

270,40

69 898,40

'174,20

26 539,37

490,00

52 013,50

304,20

32 290,83

1s,200

''asf. chodnÍk'' (4+8)-1''l

Součet

30

K 564942112

Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl
í ?íl mm

m2

't52,350
í 39'1 50

''Žul. kostky'' 126,5- 1,1
''asf. chodnÍk'' 12*1,1

13,200

součet
31

K 5651 551 01

Asfaltový beton vrstva podkladnÍ
Lamanirra

rrrQ\

+l

''asÍ. komunikace''

32

K 567122112

33

K s73111112

34

K 573211109
K 577134031

5+

Podklad ze směsi stmelené cementem
/reí_ l\ rl { eíl mm
"asf. komunikace"

35

AcP

16 (obalované

7A mm a rla 'l Á m

sc c

8/10

36

D8

106,150

m2

1

06,1 50

45,50

4 829,83

m2

157,275

11.00

1 730,03

m2

'157,275

400,00

62 910,00

520,00

105 248,00

150

5+

l lzalm2

Postřik Živičný spojovacÍ z asfaltu V mnoŽstvÍ 0,50
Asfalto\^i beton vrstva obrusná
ě áa 1 É a z mar{ifi|znrlanÁha

Aco

11 (ABs) tř. l tl 40

ac{alÍlr

144,075
13,200
157

KladenÍ dlažby z kostek velkých z kamene na Mc tl 50
mm

m2

K 850245121

38

K 850265121

39

K 85035512'l

40

K 8503618't1

4',!

K 851241131

1 '105 469 71

Výřez nebo vrj'sek na potrubí z trub litinouých tlakových
naha

nlac{ialzrlah

hmn+ Í1lrl Aíl

Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinoqých tlakových
nchn nleclinkúnh hmnt l']N'loo
Výřez nebo výsek na potrubÍ z trub litinových tlakorných
nahn nlaclinLrinh hmal DN 2OO
BouránÍ stáVajÍcÍho potrubÍ z trub litinových DN přes
'l EA rla 9EA

kus

1,000

3 500,00

3 500,00

kus

2,000

3 800,00

7 600,00

kus

2,000

4 500,00

9 000,00

m

233,000

294,00

68 502,00

m

6,000

390,00

2 340,00

m

6,060

1 080,00

6 544,80

665,00

1995,00

000

220+7+6

M 55253015

MontáŽ potÍubÍ z trub litinorných hrdlových s
inlanrnrranr'rm lÁcňÁním nlcrrřanú rn?knn F)N Ao
trouba vodovodnÍ litinová hrdlová dI 6n DN 80
6*1

43

M

202,400

Trubní vedení

37

42

06,1 50

m2

"asfaltova komunikace" (89,05+7).1,5
"asfaltový chodnÍk'' (4+8)-1
'1
Součet

K 5911411'.!1

1

106,150

Postřik Živičný infiltračnÍs posypem z asfaltu mnoŽství

mm

m2

5580

060

koeficientem množstVÍ

ks

kroužek těsnícízámkový DN 80
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3,000

pČ ryp
44
45

K 851261 131

M 55253016

MontáŽ potrubí z trub litinouých hrdlových s
infaararranr'rm

lÁcnÁním

47

48

50
51

52
53
54

M 55253018

těcnllním

^lArrřAnr?

rni'lzan Í]lrl í Áí1

trouba vodovodnÍ litinová hrdlová dl 6m DN 150
krouŽek těsnÍcÍzámkový DN 150

K 857241131

MontáŽ

K 857242122

l

iti n

^{Ár,řAňr',

ouj'ch tvarovek jed noosých

ln'rlu

an c inraarnrranrim

lÁcnÁním

h rd

lovtých
l-llrl AA

56

M 55259471
M 552552311

58

K 857311',131

59

M

79741 500001 6

M 552552331

PM0-16

25,000

I 877,00

46 925,00

kus

3,000

602,00

1 806,00

kus

9,000

493,00

4 437,00

kus

6,000

2 295,00

13 770,00

kus

3,000

1 958,00

5 874,00

544,00

7 616,00

tvarovka hrdlová s hladkým koncem
.tA

E DN

100 PN10-

MontáŽ litinových tvarovek jednoosých hrdlouých
rnilunn c inlanrnrranr?m ÍěenÁním nN í 6n
^fArrřAňri'
svNoFtEX - SPoJKA 1 50 /1 60

kus

14,000

kus

1,000

I

775,00

I775,00

fuarovka hrdlová s hladkým koncem E DN 1 50 PN10-

kus

7,000

3 038,00

21 266,00

kus

4,000

3 348,00

13 392,00

kus

2,000

3 255,00

6 510,00

kus

3,000

659,00

1 977,00

kus

3,000

6 411,00

19 233,00

kus

4,000

689,00

2 756,00

kus

3,000

3 424,00

10 272,00

kus

1,000

3 306,00

3 306,00

m

2,000

180,00

360,00

m

2,030

22,00

44,66

1A

{

Án

tvarovka hrdlová s přIrubovou odbočkou z tvárné
lifiatt arÁžbann'l

aaaviA

ll atfu tm ÁnM Á Lt rc Ďltl

1

EÓlah

MontáŽ litinoqých tvarovek odbočných přírubov.ých
^íArrřAn\i

rn'rknn f)N í 5o

tvarovka přIrubová litinová s přIrubovou
adhaJ<batt nr4ěllanlú aaawirl ll )E'futm T-Ltrc l-lhl 1Án/1nn
tvarovka př[rubová litinová s přIrubovou

69

M 28613752

potrubÍ vodovodnt

LDPE

2.1

koeficientem mnoŽství

aAAaXLatt

M 42291078

ks

4 536,00

MontáŽ potrubÍ z PE100 sDR 1 1 otevřený vtýkop
crrařnrranriah alaklrntrrqrarrknr r Ď 1? v tr o mm

74

328 189,40

2 268,00

K 871161211

M 312000

477,00

1

2,000

aa

ahlÓh

MontáŽ litinouých tvarovek jednoosých hrdlových
nlarrřanú r^?'knh c in{Adlň\ránÝm těenÁním nN ínn
koleno hrdlové z tvárné litiny MMK-kus DN 100-45"

68

73

222,200

kus

kÁtaht

nrarrtanú r^'lr^^ c iníanrnrranr?m +ÁcňěňÍm nNl

11

m

1 284,00

M 55253527

K 891 1631

91 960,00

642,00

Rí)

67

M 2110025

4'18,00

2,000

I_ltrl

M 55253528

72

220,000

kus

nrarrřanrl rnllzan

66

71

m

5 552,00

K 8573't3131

1

10 830,00

MontáŽ litinový'ch tvarovek jednoosých přÍrubových

o5

I

722,00

3 646,00

koleno hrdlové z tvámé litiny MMK-kus DN 1 50-11 '25"
MontáŽ litinových tvarovek odbočných hrdlov'ých

1

15,000

1 823,00

M 55259414

K 879161

ks

5 552,00

62

70

12 407,85

1,000

ntMk-Ltrc n^l 1Rn-ÁRo

K 8573'.14122

1 755,00

2,000

M 55253943

65

7,070

kus

61

M 55253756

m

kus

koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250pm

64

2 765,00

SYNOFTEX- SPOJKASO/3'

tvarovka hrdlová s hladkým koncem E-DN 8a

koleno přírubovéprodlouženés patkou pro připojení k

M 55251820

395,00

koeÍicientem množství

o1

K 551050

M ss2523001
M 797408000016

7,000
7

K 851311131

infanrarranrtm

Cena celkem [CZK]

m

koeficientem mnoŽství

MontáŽ potrubí z trub litinových hrdlových s

K 857261131

60

Í)lr| í oíl

kroužek těsnÍci zámkový DN 100

55

57

rnilrnn

M 55100

220-1

49

^íArrřAňr'i'

trouba vodovodnÍ litinová hrdlová dl 6m DN 100
7.1

46

MJ MnoŽstvÍ J.cena [CZK]

Popis

KÓd

*l4álzanll't

5

anawiá

il aEfuln

Ť-lztrc nN

1E^/an

(rPE) D 32x4,4mm (DN 25)

MontáŽ VodovodnÍ přÍpojky na potrubí DN 25

kus

1,000

500,00

500,00

lsiflo spojka přIná DN 25

kus

1,000

513,00

513,00

kus

í

412,00

4',t2,00

kus

1,000

3 376,00

3 376,00

kus

1,000

1 086,00

1 086,00

MontáŽ Vodovodního Ventilu hlavnÍho pro přípojky DN
,R
Šoupě přÍpojkové s vnějšÍm závitem 1" a integrovaným
trt'rohnam

nra Dtr I

t'

souprava zemnÍ pro Šoupátka DN 40-50mm Rd 2'0m
lalaalzaaialz4

'000

kus

4,000

580,00

2320,00

10/16 DN 80

kus

4,000

6124,00

24 496,00

souprava zemnÍ prc šoupátka DN 65-80mm

kus

4,000

1 903,00

7 612,00

75

K 89124',t1121

MontáŽ vodovodních Šoupátek otevřený výkop DN 80

76

M 42221303

šoupátko pitná voda litina

77

M 42291079

lalaclzaaialz4

aá

PN

D hm

78

K 891247111

MontáŽ hydrantů podzemntch DN 80

kus

2,000

750,00

1 500,00

79

M 42273594
M 42201

hydrant podzemnÍ DN80 PN16 dvojiý uzávěr

kus

2,000

18 444,00

36 888,00

Hydrantová drenáŽ

ks

2,000

400,00

800,00

80

8í K 891261112

MontáŽ vodovodních šoupátek otevřený výkop DN

PN

1

00

DN 100
souprava zemnÍ prc šoupátka teleskopická DN 100-

82

M 42221304

šoupátko pitná voda litina

83

M 42291080

4tha

84

K 891311112

85

M 42221306

86

M 422910801

87

K 89131911'l

88

M 42271415

89

K 892271111

10/16

Dá Ó na

kus

3,000

632,00

1 896,00

kus

3,000

7

211,00

21 633,00

kus

3,000

1903,00

5 709,00

MontáŽ vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150
šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavebnÍ dl

kus

5,000

676,00

3 380,00

kus

5,000

11 302,00

56 510,00

soupravazemnÍ pro šoupátka teleskopická DN 100-

kus

5,000

1949,00

I745,00

kus

1,000

730,00

730,00

kus

1,000

2 280,00

2 280,00

m

15,000

58,00

870,00

DN1 nl4 A Dttl'l Ehv)7 fimm
1 Él7m Pá

c hm
MontáŽ navrtáVacÍch pasů na potrubÍ zjakýchkoli trub
nNl ,í En
pás navltávací z tvámé litiny DN 1 50mm, rozsah (168a71|

aáAaÁlltt

1n Rlril

Alril

1|'a tni*řnÍm

lÁltiÍam

Tlaková zkouška vodou potrubÍ do125

15,000

7+2+6
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pČ ryp

MJ MnoŽstvÍ

Popis

Kód

J.cena

[CZK]

Cena celkem [CZK]

90

K 892273122"

Proplach a dezinfekce vodovodnÍho potrubí DN do 125

m

15,000

32,00

480,00

91

K 8923511í 1

m

220,000

58,00

12 760,00

92

K 892353',t22

Tlaková zkouŠkavodou potrubÍ DN 150 nebo 200
Proplach a dezinfekce vodovodnÍho potrubt DN 1 50

m

220,000

32,00

7 040,00

93

K 892372111

ZabezpečenÍ konců potrubí DN do 300 při tlakouj'ch
ltnrlar

r

3,000

3 025,00

I 075,00

94

K 899125

Nerezové spoje

+

29,000

760,00

22040,00

95

K 899401'111

osazení poklopů litinouých ventilouých

kus

1.000

300.00

300,00

96

M 42291402

kus

1,000

685,00

685,00

97

M 56230636

poklop litinový ventilový
deska podkladová uličnÍhopoklopu ventilkového a

kus

1,000

170,00

170,00

98

K 899401112

osazenÍ poklopú litinových šoupátkov'ých

kus

't2,000

331,00

3 972,00

M 42291352

poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení

99

100 M

56230610

K 899401

101

1

13

M 422914521
103 M 56230638

102

104 K 899713't

1 't 1

naha

?Aíl

zlznr rělzóah

těsněnÍ

+

kus

ochranná bandáŽ

soub

{attnaÍantÁha

kus

12,000

832,00

I984,00

deska podkladová uličního poklopu šoupátkového

kus

12,000

170,00

2 040,00

osazenÍ poklopů litinouých hydrantorných

kus

2,000

632,00

1 264,00

poklop litinový - hydrantový

kus

2,000

2134,00

4 268,00

podkladová uličn Ího poklop u hydrantového
orientačnÍtabulky na sloupku betonovém nebo

kus

2,000

735,00

1 470,00

kus

2,000

620,00

1240,00

ft^ ÍÁrÁňL a rta vanavLv

de ska

aaalarrÁm

naha

na zái

K 89972111'.!

Signalizačnt vodič DN do 'l50 mm na potrubí PVC

m

270,000

26,20

7 074,00

't06

K 899722114

m

350,000

16,80

5 880,00

107

K R0't

KrytÍ potrubí z plastů v'ýstraŽnou fÓliÍ z PVC 40 cm
zkouŠkypotřebné k předání _ rozbor Vody, měřenÍ HP

kpl

1,000

20 000,00

20 000,00

108

K R022
K R023

ProvizornÍ přepojenl Vodovodu po dobu uýstavby

kpl

40,000

1 900,00

76 000,00

Provizorní přepojenÍ přípojek po dobu realizace

kpl

3,000

2 500,00

7 500,00

105

109

D9
1't0

K 9161312'13

111

K 919112114

a nclalnÍ

ostatní konstrukce a
bourání
osazenÍ silničnÍhoobrubníku betonového stojatého s

h^ňňÍ óňÁř^l l r{n laýa z hclnnt t nrnslÁhn
ŘezánÍ dilatačnÍch spár Š4 mm hl do 100 mm přÍčných
na}ra nnrlÁlnrlnh

rl lirriňnÁm

knlf

r r

74 522 86
m

5,000

266,00

í 330'00

m

434,000

88,40

38 365,60

88,40

19182,80

000

112 K 919',l22132

K 979024443

113

't14 K 9790710't2

D

997

115 K 997221551

TěsněnÍ spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl
1l1 mm c fěcnieÍm nrn{ilam

očiŠtěnídlaŽebnÍch kostek velkých se spárovánÍm
t

emÁcÍ nahn ]tíC nři nřeknncnh inn eÍlí

K 997221559

117

K 997221561

m

5,000

76,70

383,50

m2

202,400

75,40

15 260,96

t

113,740

50,80

5 777,99

Přesun sutě

131 031

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km
"kamenivo" 1l

116

217

očištěníVybouraných obrubnÍků a krajnlků silničnÍch
Ťirrilnat

2't7,000

m

Přlplatek ZKD

740
1 km u Vodorovné dopravy suti

crrnkri'nh mafariálfr
9.1'l 740

113,740

ze

Vodorovná doprava suti z kusov'ých materiálů do 1 km

t

1 023,660

8,30

I496,38

t

122,791

57,20

7 023,65

7,10

7 846,34

126,00

29 802,9'l

84,0 t3

"beton" 84,01 3
" živ ice" 2,323 + 22,627

118 K

997221569

lzr

rcarn'llh

9*,|

K 997221611

119

38,778
791

+ 1 3'828
součet
PřÍplatek ZKD 1 km u Vodorovné dopravy suti z

t

m alariálfr

791

120 K 997221861

K 997221873

Poplatek za uloŽenÍ stavebního odpadu na recyklaění
skládce (skládkovné) zeminy a kamenÍ zatřÍděného do
lu^!^l^-''

122 K 997221875

^J_^lf.

(2,323 + 22,627

D

998

123 K 998273102

_^j

L^l^ň

1a AE

A^
+ I

119

236,531

walalaalt

3,828)

^j^ajf'

naj

t

84,013

290,00

24 363,77

t

113,740

290,00

32 984,60

t

38,778

380,00

14735,64

^A

Poplatek za uloŽenÍ stavebnÍho odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu
-^lJíJx_ÁL^

t

236

Poplatek za uloŽenÍ stavebnÍho odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kÓdem 17

121

105,119
11

791

NakládánÍ suti na dopravnÍ prostředky pro Vodoíovnou
'l'l

I

LÁiaa

4a
^e

38,778

^,

135

Přesun hmot

Přesun hmot pro trubnÍ VedenÍ z trub litinouých

a{arrtanr'r rn'rlznn
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722,085

187,00

't35 029,90

KRYCí LlsT soUPlsU PRAGí
Stavba:
Vodovod - ul. Na Spravedlnosti, Pardubice
Obiekt:

VoN - Vedlejší a ostatní náklady

CC-CZ:

KSO:

Mlsto:

Zadavalel

20.04.2020

Datum:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

lČ:

DlČ
Uchazeč:

INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.

lČ:

28778022

DlČ

c228778022

lČ:

Proiektant:

DlČ

MULTIAQUA s.r.o.

lČ:

Zpracovatel:

DlČ
Poznámka

408 500,00

Cena bez DPH

DPH

Základ daně
408 500,00
0,00

základní
snlŽená

Cena s DPH

Výše daně

21,000/o

85 785,00
0,00

15,00%

czK

494 285,00

Zpracovatel

Prolektant

Datum a podpis:

v

Sazba daně

Datum a podpis:

Razítko

Uchazeč

Objednavate!

RazÍtko

INSTAL CHR(}U$T()VICE s.r.o
Náměstí J^ HaŠka 246
538 63 Chroustovico

tČ zgrraoez DrČ: C728778a22

!*,r.p,w,t
Datum a

Datum a

RazÍtko
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REKAPITULAcE cl.eNĚttí soUPlsU pnncí
Stavba:
Obiekt:

Vodovod - ul. Na Spravedlnosti, Pardubice

VoN _ Vedlejší a ostatní náklady

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.

Náklady ze soupisu prací
_

VoN

_

1: Příprava

azařízeni staveniště, provoznía Územnívlivy

VoN 2: Projektové dokumentace
VoN

_

náklady jinde neuvedené

_

55 000,00
57 000,00
57 000,00

3: ostatní náklady jinde neuvedené

239 500,00

D2 - VRN: VedlejšÍ rozpočtové náklady

D5

MULTIAQUA s.r.o

55 000,00

D2 - VRN: Vedlejšírozpočtové náklady

D4 -

Projektant:
Zpracovatel:

408 500,00

D2 - VRN: Vedlejšírozpočtové náklady

D3

20.04.2020

Cena celkem [CZKI

Kód dÍlu - Popis

D1

Datum:

239 500,00

VoN 4: Předání a převzetí díla - náklady jinde neuvedené

D2 - VRN: Vedlejšírozpočtové náklady

57 000,00
57 000,00
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souPls PRAGí
Stavba:
Obiekt:

Vodovod - ul. Na Spravedlnosti, Pardubice

VoN _ Vedlejší a ostatní náklady

MÍsto:

Zadavatel
Uchazeč:

PČ Typ

INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o.

20.04.2020

Projektant:
Zpracovatel:

MULTIAQUA s.r.o.

MJ MnoŽství

Popis

Kód

Datum:

J'cena

[CZK]

Náklady soupisu celkem

408 500,00

o D1

VoN

oD2

VRN: Ved

1: Příprava a zařízení staveniště, provozní a územnívlivy

ZalÍzenl staveniště _ příprava, zřÍzení, provozovánl,

,|

K X1

2

K x2

nr{clranání Q+árrAniětě
ProvoznÍ vlivy po celou dobu stavby

3

K X3

ÚzemnÍ vlivy

D3

D

4

D2
K X4

5

K X5

D

6

7

I

K x6

na
Plán zásad organizace výstavby (ZoV)
ProváděcÍ dokumentace organizace dopravy v průběhu
Áanrarrní

D2

VRN:

K x10

10

K

xl5

K x16

12

K x't7

13

K x18

14

K x19

15

K x22

16

K x23

't7

K x25

18

K x26

oD5
D

19

D2
K x28

20

K x29

21

K x30

22

K x31

25 000,00

25 000,00

kpl

't,000

20 000,00

20 000,00

kpl

1,000

10 000,00

10 000,00

57 000,00
57

crrÁ{alná

cianalizana

kpl

1,000

5 000,00

5 000,00

kpl

1,000

40 000,00

40 000,00

kpl

í

12 000,00

12 000,00

'000

239 500,00
239 500 00

n

Vytýčeníprostorové polohy stavebnÍch objektů'

kpl

1,000

32 000,00

32 000,00

VytýčenÍ stávajících inŽenýrských sÍtí, Vč. kopánÍ sond
pro jejich zjištěnl, vč. ručnÍchvýkopů. ZajištěnÍ

kpl

1,000

40 000,00

40 000,00

kpl

1,000

20 000,00

20 000,00

kpl

1,000

20 000,00

20 000,00

kpl

1,000

7 500,00

7 500,00

kpl

'r,000

20 000,00

20 000,00

kpl

't,000

15 000,00

15 000,00

kpl

1,000

10 000,00

10 000,00

kpl

't,000

10 000,00

10 000,00

kpl

1,000

'10

000,00

10 000,00

kpl

1,000

40 000,00

40 000.00

kpl

1,000

15 000,00

15 000,00

rnrlr7ňoní hranin nnzamků rrulúěcníahrrnrltt claveniště

.^'iÁry^_í

^_.^.,^ů ^laí l. ^.,i^l^-^;

^íal

Činnost geodeta ve výstavbě
ZajiŠtěnÍprovozu dalšÍho subjektu nutného při
přeloŽkách nebo poškozenÍ stávajícÍchpodzemnÍch sÍtÍ
_..l*Á

11

1,000

3: ostatní náklady jinde neuvedené

^l-...^li-^^^

9

znae\anÍ

VypracovánÍ kontrolnÍho a zkuŠebníhoplánu,
provádění předepsaných zkoušek dle kontrolnÍho
zkušebnlho plnánu' např. kvality práce' dodávaných

VoN

K X9

55
kpl

VRN: Ved

D4
K X8

55 000,00

VoN 2: Projektové dokumentace - náklady jinde neuvedené

crarrhrl

Cena celkem [CZK]

.

trar'íaní

/'-^Lů

nÁrrhralníha

-aiil+Xní

'áó^hÁňí

Kom pletačníčinnost zhotovitele
oprava, znovuzřÍzenÍ objektů (oploceni' zÍdky' potrubÍ
anná\

nnělzazanÁ

naha

'h^řAňÁ

hÁham

rn'rclarrJrrr

Náklady spojené s vyřízenlm poŽadavků orgánů a
araanizaaÍ nr rtnÝch nřer{ zannňaÍím VÝst'VhV
Havarijní čerpánípodzemnÍch a povrchových vod
ZaměřenÍ hladin ve studních, jejich monitorování po
dobu uýstavby včetně případných náhrad za nutný
ZajiŠtěnÍpovolení pro čerpánÍ a vypouŠtěnÍpodzemní
rrndv nn rlnhrr rn7cÍavhv
ProvedenÍ dopravního značenÍpo celou dobu tlýstavby
včetně poplatků za zvláštnÍ uŽÍVánÍ silnic. Součástí
bude osazenÍ a provozovánÍ veškerého dopravnlho

značenÍdle prováděcí dokumentace organizace
dopravy v průběhu stavby. Bude se jednat o osazenÍ
oceněnÍ poŽadavkŮ objednatele vyplývajlcÍch z
''í\hahar{nÍah

nnr{m ínak z atlant alala''

VoN 4: Předání a převzetí díla - náklady jinde neuvedené
VRN

ší

57 000,00
57 000 00

ná

Komplexnl a technologické zkoušky dle přÍslušných

kpl

1,000

10 000,00

10 000,00

ManipulačnÍpředpisy, prohláŠenÍo shodě' tlakové
zkoušky jinde neuvedené, provoznÍ zkoušky, které
budou prováděny za součinnosti obsluhy (zaškolovánÍ

kpl

1,000

5 000,00

5 000,00

Vyhotovení geodetického zaměřenÍ skutečného

kpl

't,000

15 000,00

15 000,00

Vypracování geometrického plánu v celém rozsahu

kpl

1,000

12 000,00

í2 000'00

ňcu

nrarrar{anÍ clarrhrr
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Popis

Kód

Dokumentace skutečnéhoprovedenÍ stavby (DSPS).
VyhotovenÍ 6x v papÍrové podobě + 1 x elekronicky na
,^F\

lla

íarnála^h

A^^

vlc

llrlla

;|vf

I

1

Skana

4 z 4

kpl

MnoŽstvÍ J.cena [CZK]
1,000

15 000,00

Cena celkem [CZK]
'15

000,00

