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uzavřená podle 5 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanskéhozákoníku (dále jen občanský
zákoník).

nedí!nou součástísmlouvy o dílo jsou, v souladu s s 1751 občanskéhozákoníku obchodní
podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (dále také jen oP), které jsou přílohou č. 1
smlouvy o dílo

t.
U

Obiedn atel

zastoupena:
lČo:
DlČ:

SMLUVNí STRANY

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
lng. Aleš Vavřička - místopředseda představenstva a ředitelspolečnosti
60108631

cz6o1o8631
bankovníspojení: ČsoB, a.s.
č. účtu:
17699313/0300

telefon:
fax:
e-mail:

466798 4It
466304643
info@vakpce.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem objednatele jednat:
lng. Fialková Gabriela - technická náměstkyně, Mgr. Tomáš Prorok - vedoucítechnicko-investičního
oddělení
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepisovat:
TDs - bude určeno při podpisu smlouvy nebo zápisem do stavebního deníku
2/ Zhotovitel:
šTRoss - protlaky s.r.o.
sídlo/místo podnikání: RevolučníL033, 534 01 Holice
společnostjezapsána vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vHradci Králové, oddíl C,
vložka 26715
zastoupena:
Jiřím Štrossem, jednatelem
lČo:
28777603

DlČ:

czz87776o3

účtu:
telefon:

608 03 03 21

bankovníspojení: Čsog

číslo

232056599/0300

fax:

e-mail:

stross.protla ky@sezna m.cz
ve věcech smluvních oprávněnijménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Jiří Štross,Šárka Leczová, DiS'
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ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat
podepisovat:

a

JiříŠtross,Šárka Leczová, Dis.

tI.

pŘroruĚr SMLoUVY

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

2/ Dílem se pro účelytéto smlouvy rozumí provedení zemních prací pro pokládku vodovodu v ulici
S.května v Holicích včetně zajištění inženýrskéčinnosti nezbytné pro realizaci stavebních prací, a to
v rozsahu prací a dodávek specifikovaných v projektové dokumentaci zpracované společnostíBKN,

spol. s r.o., zodpovědný projektant: lng. Dostál. 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 zajištění veškerých
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:
. provedení pasportizace stávajících objektů dotčených stavbou včetně zaměření hladin ve

o
o
.
o

stud

n

ích,

zařízení staveniště,

.
o
o
o
.
r
o
o
o

obstaránízařízenía materiálu, výroby, dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladování, pojištění,
zkoušky stanovené projektovou dokumentací nebo závaznými čSN,
revize dokladující funkčnost zařízení, doklady na použitémateriály v souladu se zákonem č.
2zh997 Sb' o technických požadavcíchna výrobky, a souvisejícímipředpisy
součinnost zhotovitele s projektantem při zpracovánízměny díla,
zajištěnízvláštního užíváníkomunikací v souladu se zákonem o komunikacích a prováděcích
předpisů, za bezpečenídopravně-inženýrských opatření,
provádění průběžnýchtestů a komplexních zkoušek,
provedenízkoušekhutněnízásypových Vrstev a pláně pod konstrukčnímivrstvami komunikací,
zajištěnípráv k používánípatentů, know-how, SW, autorských práv, pokud se vyskytují,
činnost odpovědného geodeta,
zpracovánía dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,
zaškolenípracovníků provozovatele, komplexníodzkoušení, uvedení do provozu,
dodávku prvních provozních náplnído technologie,
poskytnutí záruk na celé dílo, odstraňování případných vad v záruční době,
obstaráníveškerých dalšíchpracísouvisejících se zhotovením díla'

4/

Součástí předmětu smlouvy

o
o

je

téŽ zhotovení dalšípotřebné dokumentace,

dílenských

a konstrukčníchvýkresů, pokud jsou k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, atestů
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a revizí k prokazování předepsané kvality a parametrů dokončeného díla, jakož i doklady nutné pro
vydání kolaudačníhosouhlasu, je-li stavebním úřadem vyžadován.
5/ Součástípředmětu smlouvy je veškerá dodavatelsko-inženýrská činnost spojená s provedením díla
jeho uvedením do trvalého užívánía to zejména:
. Vytyčenía ochrana všech podzemních zařízení vzájmovém Území stavby na základě vyjádření a
povolení dotčených správců těchto sítí
o zajištěnívstupůna pozemky nutných pro provedení díla
a

o
.
o
o
o

projednání dočasných záborů ploch mezideponií a ploch zařízení staveniště (ZS) potřebných pro
provedení díla včetně úhrady poplatků
zabezpečenípříslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízení staveniště
kompletačníčinnostizhotovitele
ostraha staveniště, zajištěníbezpečnosti při prováděnídíla ve smys|u BOZP
péčeo nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah
pojištěnístavby.

6/ Zhotovitel bude po dobu výstavby a komplexního vyzkoušení spolupracovat s objednatelem.
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 vnáležitékvalitě a dle veškerých předepsaných atestů, zkoušek a revizídle
Čsna dalšíchplatných právních a technických předpisů a nařízeníuvedených v zadávací
dokumentaci, kterými bude prokázáno dosaženípředepsané kvality a parametrů dokončenéhodíla.

8/ Smluvnístrany se výslovně dohodly, že normy ČsN 1rozumíse 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 skutečnéhoprovedení

(v

podrobnostech realizačníprojektové dokumentace) v listinné (3 paré) a digitální podobě ve formátu
dwg a pdf. Dokumentace skutečnéhoprovedení bude provedena dle nížeuvedených zásad:
a) do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně
vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovenídíla,

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 zakreslíla, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
d) u výkresů, obsahujících změnu 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 skutečného provedení díla si zajišťuje zhotovitel prostřednictvím geodeta.
Veškerépráce, které jsou předmětem geodetického zaměření, mohou být zakryty až po zaměření'
Nedodrženítétopodmínky je považováno za hrubé porušenísmIuvních povinností.
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Dílo bude provedeno co do obsahu a rozsahu podle:

a) Projektové dokumentace, která bude předána zhotoviteli nejpozději v den předá ní/převzetí
staveniště'
b) Stavebního povolení, bylo-li vydáno.

c)Závazných rozhodnutídotčenýchorgánů státnísprávy týkajícíchse díla, vydaných v mezidobí
od zahájení provádění díla zhotovitelem do předání díla objednateli.
V případě rozporů při určeníobsahu, rozsahu nebo provedení díla podle jednotlivých výše uvedených
bodů bude pro stanovení skutečného obsahu a rozsahu díla, k jehož provedeníje zhotovitel podle
této smlouvy povinen, rozhodující nejdříve bod b), jako druhý bod a), jako třetí bod c).

III.

TERMíNY A MísTo PLNĚNí

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech
A) Termín zahájení díla: květen 2022
B)

Termín dokončenídíla a jeho předání objednateli: srpen 2022

Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce do jednoho týdne ode dne převzetí staveniště od
objednatele.
2/ Místem plněníje: ul. 5. května v Holicích

lV.

CENA DíLA

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

Cena celkem bez

DPH

(slovy: jedenmiliončtyřistadevadesátdvatisícjednostosedmdesátosm

t 492!78,-Rč
korun českých)

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

3/ Cena díla zahrnuje veškerépráce, 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 zhotovitele podané do zakázky ,,Holice, 5. května - vodovod - zemní práce".
4/ Podmínky pro změnu ceny díla jsou uvedeny v oP.

Smlouva o dílo _ Holice, S.května _ vodovod _ zemní práce
Strand 4/8

|

VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.
tČo:60'toaos t; oR KS V i'lK oÍjdil [l' vloŽkii 999' L)lC CZ$tl l08tj3

V.

PLATEBNí PoDMíNKY

1/ objednatelem nebudou poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. obě smluvní
strany se vzájemně dohodly, že dílčímzdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené
v příslušnémměsíci a za datum uskutečněnízdanitelného plnění prohlašují poslední den

kalendářního měsíce. Daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem až do výše 90% celkové
smluvní ceny za provedení díla. Po dosaženítohoto limitu bude objednatel zhotoviteli zadržovat
všechny 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
součástídaňového dokladu je vždy zjišťovacíprotokol - soupis prací a dodávek provedených v daném
měsíce v členěnípo položkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený
technickým dozorem objednatele. Zhotovitelje oprávněn zahrnout do daňového dokladu za příslušné
období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem.
3/ objednatel a zhotovite| shodně konstatují, že pokud zhotovitel provede pro objednatele dle této
smlouvy i stavební nebo montážní práce (odpovídajícíčíselnémukódu klasifikace produkc e CZ-CPA 41'
až 43\ bude je fakturovat v režimu přenesení daňové povinnosti podle ustanovení $92e) zákona č.
235/2oo4 Sb', o dani z přidané hodnoty, v platném znění. objednatel dále prohlašuje, že nepoužije

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

4/ Pokud objednatel zaplatí 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 zdanítelného
plněníve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtuobjednatele ve prospěch účtuzhotovitele
uvedeného v záhlaví SoD.
6/ Dalšípodmínky stanovíoP

VI.

zÁRuKA

1/ Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záručnídoby záruku za jakost díla, tedy přejímá
závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručníchlhůt, odpovídat výsledku určenémuv této

smlouvě,

že nedojde

dokumentací.

ke

zhoršení parametrů, standardů

a

jakosti stanovených předanou

2/ Zhotovitel poskytuje na dílo od data předání a převzetí záruku 60 měsíců
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3/ Dalšípodmínky stanoví oP.

Vll.

sMLUVNí PoKUTY A FINANčNízÁRUKA

1/ V případě, že zhotovitel nedodržítermínpředání a převzetí díIa dle čl' ll|' odst. L písm. B) této
smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5% zceny díla

bezDPHzaokrouhlenénahoruna100Kčtj.74700,-Kčzakaždýbyťzapočatýdenprodlení.

2/V případě, že zhotovitel nedodržítermínkteréhokoliv ze smluvních milníkůdle čl. lll. odst. 1této

smlouvy o dílo, tj. včetně termínu zahájení prací, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši o,05% z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kčtj.74 7oo,- Kč za každý byť
započatý den prodlení. Pokud zhotovitel porušísvoji povinnost spočívající
v zahájení stavebních prácí
do 1 týdne ode dne převzetí staveniště od objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,I%o z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 10O Kč tj' 149 300,- Kč za
každý byť započatý den prodlení
3/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání dokumentace skutečnéhoprovedení díla dle čl.
Xll. odst' L4 oP, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5% z ceny díla
bez DPH zaokrouhlené nahoru na ].00 Kčtj'74 700,- Kč za každý byť započatý den prodlení'

a/ V případě, že zhotovitel neodstraní vady či nedodě!ky, uvedené v zápise o předání a převzetí díIa
v dohodnutém termínu , zavazuje se zhotovítel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5%
z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tJ. 74 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 objednateIivyklizené a ukIizené
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

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 ].0O Kč tj' 74 7oo,- Kč, za každý byť
započatý den prodlení, a to za každou vadu zvlášť'
k

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

obchodních

podmínkách , zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5% z ceny díla bez
DPH zaokrouhlené nahoru na ]-00 Kč tj. 74 700,- Kč zakaždéjednotlivéporušenípovinnosti.

8/ V případě prodlení s úhradou ceny díla dle této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši o,o5% z dlužnéčástky za každý 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
Smlouva o dÍlo _ Holice, S.května _ vodovod _ zemní práce
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správcem stavby porušení,za které objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu, dokončit dílo nebo
jeho část, anijiných povinností, závazkŮ nebo odpovědností, které podle smlouvy o dílo můžemít.
Zhotovitel je povinen bezodkladně po odstranění porušenípodat objednateli důkaz o odstranění
porušení.Nedojde-li v dané lhůtě stanovené objednatelem k odstranění porušení, je možnénárok na
smluvní pokutu uplatnit opakovaně.
10/ V případě nedodrŽení oznámených a schválených termínů odstávek a výluk je zhotovitel povinen
uhradit objednateli veškeré náklady 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 musívždyobsahovat popis a časové
určeníudálosti porušení podmínek Smlouvy o dílo, na základě kterého se zakládá právo objednatele
na zaplacení smluvní pokuty, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty' objednatel si vyhrazuje
právo na určenízpůsobu úhrady platné smluvní pokuty.

t2/ Pokud zhotovitel nesplní některou svou povinnost sjednanou v této smlouvě o dílo a objednatel
nesplní dotačnípodmínky stanovené poskytovatelem dotace (dále také jen

v důsledku tohoto

,,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
smluvní pokutu ve výši takto nedočerpané popř. vrácené dotace nebo vůčiobjednateli požadované
sa n

kce.

VIll.

pŘroÁruí DíLA, VLAsTNlcKÉ PRÁVo

1/ Podmínky předání a převzetí díla, jakož i nabytívlastnickéhopráva objednatele stanovíoP

lx.

UKoNčENí SMLoUVY

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

x.

sPoLEčNÁnzÁvĚnečruÁusrnruoveruÍ

L/ Nedílnou součástítéto smlouvy jsou obchodní podmínky (dá|e 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. SmIuvní strany se výsIovně
dohodly na vyloučeníúčinnostinásledujících ustanovení oP: čl. xx. FlNANčruízÁnura
2/ Íuto smlouvu lze měnit, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, pouze dohodou stran Ve formě
číslovanýcha oběma stranami podepsaných písemných dodatků. K návrhům dodatků této smlouvy se
smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 10 dnů od doručenínávrhu dodatku druhé straně. Po
stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala' Za písemnou formu nebude pro tento
účelpovažována výměna e-mailových čijiných elektronických zpráv.

Smlouvo o dílo - Holice, S.května _ vodovod - zemní práce
Strana 7/8

VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE,
a.s.
gtrg,
lČC).60108{j3li

oR Ks V llK oíjdíll]' VloŽka

utČ Cl00 l0{JÚJ

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

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 souvislostí s touto sm|ouvou nebo jejím prováděním seznámeny.

5/ Všechny závazky, ujednání, povinnostia práva vyplývajícíztéto smlouvy o dílo se budou Vztahovat
a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených stran jako pro
strany samé a všude, kde se tato smlouva zmiňuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit i pro právní
zástupce, 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 jiných elektronických zpráv.

6/ Pokud nebylo v této smlouvě nebo v oP ujednáno jinak, řídíse právní poměry z ní vyplývajícía
vznikajícíobčanským zákoníkem.
7/Tato smlouva jevyhotovenavečtyřechstejnopisech,znichžkaždástrana obdržípodvou.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:
Pří|oha č' 1: obchodnípodmínky

Příloha č. 2: Harmonogram postupu prací
Příloha č. 3: oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (doplněný položkový rozpočet)
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l.

ÚvooNí UsTANoVENÍ

L/rfio obchodnÍpodmínky(dáletaké jen,,Podmínky" nebo,,oP")vesmyslu ustanovení$ 1751a
násl. občanskéhozákonku upravujívztah mezi objednatelem a Zhotovitelem zaloŽený Smlouvou
o dílo (dále také jen ,,soD" nebo ,,Smlouva")' Obchodní podmÍn ky jsou nedílnou součástísoo.
2/ Tyto

Podmínky se pouŽijí vŽdy, pokud Smlouva neobsahuje jinou úpravu. Změny těchto

PodmÍnek mohou byt učiněny jen pisemně, a to stejným způsobem, jako Smlouva.

3/ Vobchodních

podmínkách jsou použity zkratky, pro lepšísrozumitelnost textu

je vtomto

odstavci, jakoŽijinde v oP, uveden jejich přehled a plný význam zkrácených slov. Technický dozor
stavebníka (dále jen ,,TDs"), autorský dozor projektanta (dále jen ,,AD"), koordínátor bezpečnosti a
ochrany zdraví při prácina staveništi(dále jen ,,Ko-BoZP")

ll.

LHŮTY PLNĚNí

t/ ZhoIoviteldokončÍcelé dílo a všechny jeho části (sou-lijaké)ve lhůtě pro dokončenídÍ]anebo
části díla (podle okolnostQ, včetně:

a)

úspěšnéhoprovedení přejímacích zkoušek před převzetím díIa, pokud budou

objednatelem poŽadovány, a
b) dokončeníveškeých prací a činností,které jsou uvedeny v SoD tak, jak se poŽaduje k
tomu, aby bylo dílo nebo jeho část pokládáno za dokončenépro Účely převzetí podle SoD

2/ Za řádné splnění SoD se povaŽuje okamŽik oboustranného podpisu zápisu o předání
a převzetÍ díla, a zároveň zápisu o odstranění drobných vad a nedodělků, včetně předánÍ všech
poŽadovaných dokladů, atestů, jiných rozhodnutí potřebných pro uŽÍvání dÍla a zároveň podpis
protokolů o odstraněnívšech vad zjištěných v průběhu záručnídoby.
3/ Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle závazného harmonogramu postupu prací (dále jen
,,harmonogram"). Harmonogram je nedílnou součástíSoD jako její přÍloha 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 písemného dodatku k soD'
UzloW bod se povaŽuje za splněný, pokud zhotovítel v souladu se závaznými podklady stavby a
pokyny objednatele a TDS řádně dokončil všechny práce a dodávky a předloŽíl veškáré
dokumenty vztahující se k příslušnémuuzlovému bodu. o dokončeníkaŽdého uzlového bodu
Vyhotoví zhotovitel zápis, kteý podepisuje zhotovitel, objednatel a TDS.

4/ Zhotovilel 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
podrobnóho programu pracÍ musí zohledňovat poŽadavky objednatele na součinnost s provozem
přÍpadně dotčenými zařízeními a na součinnost s dalšími dotčenými subjekty projektu. Dokud
I

Příloha č. 1Smlouw o dílo
nebude program prací odsouhlasen objednatelem, jsou platné závazné termíny a obdobívýstavby
dle harmonogramu; program prací musí brit v souladu dílčímitermÍny (milníky) dle

harmonogramu. Přehled skutečnéhopostupu prací ve vztahu k poslednímu schválenému
programu pracÍ a Ve Vztahu k harmonogramu je zhotovitel povinen aktualizovat po celou dobu
realizace předmětu díla, nejméně v měsÍčníchintervalech jako součást zprávy o postupu prací.
Zhotovitel rovněŽ předá objednateli ke schválení aktualizovaný program prací, kdykoli předchozí
program pracÍ nesouhlasí se skutečným postupem nebo povinnostmi zhotovitele, nebo na
základě pokynu objednatele, a to nejpozději do 3 pracovních dní od obdrŽení pokynu. JestliŽe
objednatel kdykoli oznámÍ zhotoviteli, Že program prací (v míře, která je uvedena) neodpovídá
SoD, harmonogramu nebo skutečnémupostupu a úmyslům, Keré zhotovitel uvedl, předloŽí
zhotovitel opravený program prací objednateli ke schválení v souladu s tímto článkem.
5/ Zhotovitel potvrzuje, Že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečnépro řádné splnění
povinnostÍ vyplwajÍcích ze SoD. V případě, že SoD nestanoví zhotoviteli pro splnění nějaké
povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečnéhoodkladu v závislosti na tom, ke
kterému plnění podle SoD se příslušná povinnost vztahuje.

6/ Zhotovítel nebude při provádění dÍla zodpovědný za prodlenÍ s provedením díla způsobené
rozhodnutími orgánů veřejné správy, pokud je nemohl předvídat nebo nemohl předejít jejich
vlivům' Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení předložit objednateli neprodleně
písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení.

v

7/ Jestliže průběhu prací vystanou skryté nebo jiné objektivní překážky, které nemohl
objednatel ani zhotovitel předpokládat, zavazují se obě strany, Že se bezodkladně dohodnou na
řešení, včetně zohlednění případných dopadů do termÍnu plnění dÍla a učinívše pro odstranění
překáŽek.

B/ JestliŽe se zhotovitel domnívá, že má nárok na změnu termínu dokončenÍ díla nebo uzlového
bodu, oznámí to pÍsemně objednateli s popisem skutečnostíodůvodňujícÍchvznik nároku.
oznámení je zhotovitel povinen učinit bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti dozvěděl
nebo mohl dozvědět;jestliŽe zhotovitel svůj nárok neoznámí během 14 kalendářních dnů po tom,
co se dozvěděl (nebo měl a mohl dozvědět) o vzniku takové skutečnosti, nárok na změnu termín
dokončení díla zaniká.

9/ Během jakéhokoliv přerušení provádění díla nebo jeho části podle SoD je zhotovitel povinen
v rozsahu stanoveném objednatelem, jinak v nezbytném rozsahu zajistit ochranu a bezpečnost
pozastaveného díla proti zničenr, ztrátě nebo poškození, jakoŽ ískladování věcí opatřených
k provádění díla. je rovněŽ povinen provést opatření k zamezenÍ nebo minimalizaci škody, Kerá
by pozastavením prováděnÍ dÍla mohla vzniknout (konzervace díla, opatřenÍ před propadnutím
lhůt poskytnutých orgány veřejné správy apod.), přičemŽ o zamýšlených opatřeních je zhotovitel

povinen objednatele předem informovat. V případě, Že k přerušenÍ provádění dÍla nebo jeho části
dojde z důvodůvýlučně na straně objednatele, jdou nezbytně nutné náklady spojené s činností
zhotovÍtele podle tohoto odstavce k tÍŽi objednatele.

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

l!!. CENA

DíLA, PIáTEBNí PoDMÍNKY

za provedení dÍla jsou zahrnuty veškerénáklady zhotovitele, které při plnění svého
závazku dle SOD nebo v souvislosti s tím vynaloží,a to nejen náklady, které jsou uvedeny v
podk|adech předaných objednatelem nebo z nich vypl1ivají. Jedná se zejména o náklady na
pořízenÍ všech věcí potřebných provedení díla, dopravu na místo plnění, vč. lykládky, skladování,
manipulačnía zdvihací techniky a přesunů hmot, zaíízenístaveniště a jeho zabezpečeni
1,r V ceně

2
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hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběŽný a konečný úklid staveniště vč'
zhotovené stavby, veškerou dokumentaci pro provedení dÍla (dÍlenskou, výrobnÍ, technologické a

pracovnÍ postupy apod'), dokumentaci skutečnéhoprovedeni geodetické práce, provedení
předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení,prohlášenÍ o shodě,
revizních protokolů a všech dalšíchdokumentů nutných k řádnómu zhotovenía předánídÍla. Dále
se jedná zejména o náklady na cla, reŽie, mzdy, sociální pojištění, pojištěnídle smlouvy, poplatky,
zábory, dopravní značení,zajištění bezpečnosti 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 veškeré náklady na software,
licence k užívávánÍknow-hoýsoftWare, nekompilované zdrojové kód programových a řídÍcích
automatů s komentářem, popis softwarových aplikací a nastavených paraňetrů, předání hesel
pro technologické celky apod.

2/ Cenaje stanovena podle příslušnédokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah
sjednané ceny je rozhodující soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který
byl součástípředané přÍslušnédokumentace. Pokud se v budoucnu ukáŽe, Že i přes přiměřenou
kontrolu objednatele v rámci zadávacího řÍzení poloŽkouý rozpočet zhotovitele neobsahuje
veškerépoloŽky či správné počty měrných jednotek obsaŽené v předaném soupise stavebních
prací, dodávek a sluŽeb, pak platí, že takové chybějícípoložky čÍchybějÍcÍ množstvÍ měrných
jednotek jsou předmětem plněnÍ a součástísjednané ceny díla. Zhotovitel nemá právo domáhat
se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodůchyb nebo nedostatků v poloŽkovém rozpočtu, pokud
jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací,
dodávek a sluŽeb.
Pokud se v budoucnu ukáŽe, Že poloŽkový rozpočet zhotovitele obsahuje poloŽky, které nebudou
zhotovítelem realizovány či obsahuje nesprávné počty měrných jednotek obsaŽené v předaném
soupise stavebnÍch prací, dodávek a sluŽeb, pak platí, Že objednatel hradí cenu dle skutečně
provedeného rozsahu předmětu plněnÍ, a to bez ohledu na to, jakým způsobem byla příslušná
část předmětu plněníoceněna v poloŽkovém rozpočtu a bez ohledu na to, zjakého 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 daňový 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 daňoqý doklad uvést do souladu s platnou právnÍ úpravou
- lhůta splatnosti vtakovém přÍpadě počínáběŽet ode dne doručeníopraveného či nově
vystaveného dokladu objednateli.
4/ Pokud zhotovitel v průběhu plnění smlouvy porušÍopakovaně sjednané či stanovené podmínky
provádění díla, zejména bude]i opětovně v prodlení se splněním termÍnůjednotliyých závazných
milnků dle časovéhoharmonogramu, je objednatel jiŽ při v pořadÍ druhém porúšenísmlolvy
oprávněn pozastavit platby měsíčníchdaňových dokladů na dobu, neŽ je toto porušenísmlouvý
zhotovitelem odstraněno, nejdéle však do doby řádného splněnÍ celého závazku zaloŽeného
smlouvou. K tomuto postupu je objednatel oprávněn, aniŽ by muselo dojÍt k dohodě smluvních
stran o změně SoD a aniŽ by se tímto postupem dostával do prodlení s platbami. Zhotovitel
vtakovém případě nemá nárok na náhradu škody anijiných rnýdajů souvisejících s pozastavením
měsíčníchplateb objednatelem'

V.

oBEcNÁ PRAVIDIÁ PRo PLNĚruí soo

I/ znol.ovitel se zavazuje, Že na své nebezpečía v rozsahu dle SoD a na vlastnÍ náklady provede,
dokončÍ,vyzkoušÍ,přípravík předčasnémuuŽÍvání a ke kolaudaci (u částídíla, u xtóýcn neni
vyžadován zkušební provoz) a uvede do zkušebního provozu ve smluvené době dílo (bez vad,
3
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nedodělků a nedostatků, které by nezabezpečovaly plnou funkčnost díla, a po provedení všech
předepsaných či sjednaných zkoušek), jehoŽ předmět, rozsah a způsob provedení (dále předmět
díla)je Vymezen SoD, a to v souladu zejména se:
a) S0D, projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení vč' technických zpráv, zadávací
dokumentací, soupisem stavebních pracÍ, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr, které tvoří
části zadávací doku mentace.
b) podmÍnkami pravomocného územního rozhodnutí

c)

podmínkamípravomocnému stavebního povolenÍ a s podmínkami stanovisek a

wjádřením i účastníkůstavebn ího řízení
d)stanovisky, povolenímia vyjádřenímidotčených orgánů státnísprávy a samosprávy

e) příslušnýmítechnickými a technologickými normami
f) obecně závaznou právníúpravou

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

z těchto dokumentů

2/ Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu díla průběŽně prověřovat Vhodnost projektové
dokumentace dí]a a dalšídokumentace a dokumentů, kteďmije Wmezen předmět a rozsah díla
a podle kterych je povinen předmět dÍla realizovat, Včetně dokumentace pro prováděnÍ stavby,
zejména prověřovat zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, regulacemi a
normami a je povinen na jejieh případný nesoulad nebo nevhodnost pÍsemně informovat
objednatele a správce stavby. Pokud výše uvedené povinnosti zhotovitel nesplnÍ, odpovídá za
vady a důsledky včetně náhrady škody způsobenéobjednateli nebo třetístraně v důsledku tohoto
nesplnění a je povinen dílo a předmětnou projektovou dokumentaci a dalšídokumentaci a
dokumenty uvést do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, regulacemi a normami.
3/ Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vydání a aktualizaci veškerých rozhodnuti oznámení

realizace díla nebo třetích stran. Tato
vyjádření státních organů a/nebo dotčených účastníků

rozhodnutí a oznámení zahrnují mimo jiné povolení a souhlasy k provádění dóčasných prací
dopravnÍch qíluk, zemních prací, v'ýkopů a dalšíchčinnostÍ,zvláštní uŽívaníkomuníkací a

veřejných prostÍanství k provádění díla a souvisejících činností(skládky' mezideponie,

manipulační pruhy apod.), povolenÍ k pobytu, povolení k uŽÍvání přenosných vysílaček, povolení
k přemístění veřejných zaiízení apod.

Zhotovitel bude odpovÍdat za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerých postupů na
staveništi, zajištěnísprávné technologické praxe při prováděnÍ dÍla a kvalitu a kvantitu všech
zhotovovacích pracía zajištěníkvalitního iízenía dohledu nad realizací předmětu dí|a.

4/

5/ Zhotovitel se zavazuje objednateli TDs, AD, koordinátorovi BOZP umožnit kontrolu realizace
předmětu díla, a to kdykoliv vdobě jeho provádění. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit
vstup do veškených prostor, které s realizací předmětu díla souvisejí a tak poskytnout moŽnost
prověřit, zdali je dílo prováděno řádně, a to i ve dnech pracovního klidu. Zhotovitel je povinen
poskytnout při provádění kontroly poŽadovanou součinnost, zejména pak zajistit účast
odpovědného personálu zhotovitele. Zhotovitel umoŽní objednateli kontrolu u výrobců zaYÍzení,
která tvoří nebo majítvořit součást díla. Tato kontrola nezbavuje zhotovÍtele plné odpovědnosti za
plnění povínnostÍv souladu se SoD'
Zhotovitel se zúčastnídle pokynů objednatele a v rozsahu poŽadovaném objednatelem
kolaudace (u částídíla, u kterých nenÍ vyŽadován zkušební provoz), uvedenÍ dokončenéhodíla do
zkuŠebníhoprovozu a jeho průběhu až do etapy vyhodnocení'

6/

7

Při plněníSoD je zhotovitel povinen postupovat v souladu se zásadami projektového řÍzenítak,
aby bylo dosaŽeno maximální hospodárnosti při následném provozu díla.
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8/ Při plnění SOD je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, včetně pokynů technického,
příp. autorského dozoru objednatele a koordinátora BoZP (dále také jako
,JDS" ,,AD", ,,Ko_
BOZP"), vydanými v souladu s dokumentací týkajícÍse provádějí díla, tj. pokyny, které
nepředstavují změnu soD. V případě sporu smluvních stran, zda je určitý ptkyn objednatetu
v souladu se závaznou dokumentací stavby, je rozhodující stanovisko znalce. Pokud ze stanoviska
znalce vyplyne, Že pokyn objednatele není v souladu 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 objednatel povinen se vyjádřit do 5 pracovních dnů, nebude-li dohodnuta jiná lhůta.
Pokud bude objednatel na splnění pokynu přes upozornění na jeho nevhodnost trvat, je zhotovitel
povinen pokyn objednatele splnit.

Lo/ Je-li v průběhu prováděnidíla ohroŽena bezpečnost prováděnístavby, život nebo zdravíosob
nebo hrozÉlijinéváŽné škody, nebo je-li dílo prováděno V rozporu se smlouvou, je objednate|, TDS
či Ko-BoZP oprávněn, respektive povinen, pokud to okolnosti vyŽadujÍ, ztrotoviteti příkázat
přerušenÍ prací na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu. Zhotovitel je povinen se
takovým přÍkazem řídit.

t1'/ Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdravi vlastních pracovníků a pracovníků
případných poddodavatelů podílejícíchse na zhotovení díla. Zhotovitel a jeho poddodavatelé

budou práce provádět ve smyslu zákona č' 309/2006 sb' o zajištěnídalšíchpodmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jeho prováděcích předpisů nařízenÍ vlády č. 591"/2006

Sb. o bliŽšÍchminimálnÍch poŽadavcÍch na bezpečnost a ochranu zdraví při práci nastaveništích.

L2/

v

případě vzniku pracovního úraA), havárie nebo poŽáru na pracovišti jsou dodavatelé

(poddodavatelé) povinni ihned tuto skutečnost oznámit objednateli.

13l Přerušení provádění díla z důvodůuvedených v odst. 10 tohoto článku musí b1ýt zapsáno do
stavebního deníku a nemá vliv na běh sjednaných lhůt plněnÍani nezakládánárokzhotovitele na
úhradu nákladů nebo škody, které mu tímto přerušením vzniknou.
1-4/ Pokud vzníkne v průběhu plnění SoD povinnost přibrat koordinátora B)ZP zdůvodů

spočívajícíchna straně zhotovitele, je objednatel oprávněn takového koordinátora vybrat a zajistit,
a to na náklady zhotovitele.

t5/ Zhotovitelje povinen plnit povinnosti d|e SOD tak, aby nevznikla škoda. Zhotovitelje povinen
objednateli neprodleně oznámit, že vznikla nebo bezprostředně hrozivznikškody, a včas přijmout
takové opatření, aby škodu odvrátil; současně je povinen navrhnout objednateli opatření
směřující kzamezenÍ škod' V případě porušení této povinnosti odpovÍdá zhotovitel objednatelí
za škody, které mu tím vzniknou.

L6/ Zhotavitel

odpovÍdá objednateli

v důsledku jednání zhotovitele.

i třetím osobám za veškerou škodu, která jim

17/ Zhotovitel je povinen dodrŽovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichŽ se

v

souvislosti s plněním SoD'

vznikne

dozvěděl

IB7/ zhotovitel je povinen objednatele neprodleně, nejpozdějí však do 3 pracovních dnŮ od
vzniku níŽe uvedené skutečnosti pÍsemně informovat o tom, Že:
a) přestal plnÍt své splatné peněžnízávazky vůčipoddodavatelům podílejícímse na plnění
soD,

b)zhotovitel se stalsubjektem, na nějž byl podán návrh na zahájení insolvenčníh ořízení,
c) bylo rozhodnuto o tom, Že vstupuje do likvidace,
d) přestal b]ýt oprávněn provozovat některou z činnostÍ,která je předmětem SoD, anebo
5
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e)

je jinak závaŽným způsobem omezena nebo ohroŽena jeho schopnost plnit povinnosti dle

soD.

Zholovitel prohlašuie, Že je vsouladu správními předpisy oprávněn provádět Veškeré
činnosti, které jsou předmětem SoD, a Že je k nim plně odborně způsobilý a dostatečně

t9/

kapacitně, materiálově

i

technicky vybavený.

20/ Zhotovitel se zavazuje zejména poskytovat objednateli, TDs, AD a Ko-BoZP na jejich ústní
nebo písemnévyŽádání, nejpozději však do 5 pracovních dnů od uplatnění poŽadavku,
poŽadované informace, vysvětlení a konzu ltace VztahujÍcíse k

pl

něn í SoD.

2t/

Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, pak normy ČsN EN, zejména českétechnické
normy' jsou pro zhotovitele závazné v tom smyslu, že stanovujÍ minimální poŽadavky na realizaci
díla.

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

pracovnÍ doba

zhotovitele na staveništi ze strany objednatele omezena příslušnými právními předpísy'

23/ Dalši povinnosti zhotovitele:
a) zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a sluŽeb pro objednatele
za optimálních kvalitativnÍch podmínek,
b) zhotovite| nese V plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízenípostupu pracÍ,
za sledování dodrŽování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdravÍ při práci
a zachování pořádku na staveništi,
c) vedoucí realizačnÍho týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba
musí byt jako zástupce zhotovítele po dobu provádění prací, montáŽí a zkoušek díla
přítomna v místě stavby a musí byt vybavena všemi pravomocemi jednat jménem
zhotovitele a přijímat oznámení objednatele,
d) zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy sqých zaměstnanců vlastnÍm logem
a zabezpečit označenípracovních oděvů zaměstnanců poddodavatelů logem
přísl ušného poddodavatele,

e) zhotovitel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistÍ vlastními opatřeními
Šociálhízařízení pro pracovníky vlastnÍ i pracovníky poddodavatelů,
f) zhotovitel se zavazuje, že zaplat( ve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které
zhotovitel pro provedení díla vyuŽil,

g) zhotovitel nesmÍ bez předchozího písemnéhosouhlasu objednatele nakládat sjeho
majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, ktený má objednatel ve svém
drženÍ, úschově či pod svou kontrolou,
h) zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zaYízenía stroje převzaté od objednatele po
dobu jejich uŽívání,
j) zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady,
k) zhotovitel je povinen umoŽnit pověřeným zástupcům objednatele a přÍslušným
veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce,
kva1ity, dodržovánítechnické dokumentace, harmonogramu pracÍ a udrŽování pořádku
na převzatém staveništi, jestliŽe během inspekce objednatel zjistí, že činnosti zhotovitele
prováděné na stavbě nejsou v souladu se smlouvou, bezpečnostnÍmi předpisy nebo
závaznými podklady stavby, je povinen o svých vyhradách informovat Zhotovitele
písemně zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen oprávněné připomínky
přijmout a ihned zjednat nápravu v souladu se smlouvou a závaznými podklady stavby.
oprávněné připomínky objednatele, které se týkají bezpečného provozu ostatnÍho
zařízení,nebo bezpečnosti pracujÍcích bude zhotovitel odstraňovat okamŽitě. V případě
váŽných závad je oprávněný zástupce objednatele oprávněn okamŽitě přerušit
prováděnou činnost zhotovitele aŽ do jejích odstranění.
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V.
t/

je

PoDDoDAVATELÉ

zhotovitelje oprávněn provádět dÍlo nebo jeho část prostřednictvím poddodavatelů. Zhotovitel

povinen informovat objednatele

o

kaŽdém poddodavateli

v

dostatečnémpředstihu tj'

minimálně t4 dní před zahájení prací poddodavatele na staveništi. Poddodavatelé, se kteými se
uvaŽuje pro realizaci části díla, převyšujícíčástku 50o tÍs. Kč bez DPH dle smluvnÍho rozpočtu

musí b:ýt schváleni objednatelem. objednatel má právo neschválit poddodavatele.

skutečnost oznámí objednate| zhotoviteli pÍsemně spolu s vysvětlením svého rozhodnutí.

2/ Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavate|e, jako

by

Tuto

ji prováděl sám.

3/ Zhotovitel se zavazuje, Že práce na díle budou provádět pracovnÍci, kteří mají potřebnou
kvalifikacia odbornou způsobilost pro jími prováděnýdruh 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/ objednate| je oprávněn poŽadovat vyloučeníjakéhokoliv poddodavatele, kteql neprovádí dílo v
souladu se závaznými podklady stavby (včetně, nikoli však pouze termínůa harmonogramu).
Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele s takovým poddodavatelem ukončit spo|upráci a
vyloučit ho z účastína provádění díla. Vyloučený poddodavatel je povinen bezodkladně opustit
místo provádění díla včetně vyklizení staveniště.

5/ Zhotovitel je povinen zajistít koordinaci veškerých činnostÍa dodávek potřebných pro
provedení plnění podle SoD včetně činnostínebo dodávek zajištovaných poddodavateli, popř.
jinými dodavateli a objednatelem, tak aby bylo zajištěno plynulé plnění povinností zhotovitele
podle SOD.

6/ KaŽdý poddodavatelje povÍnen předat Ko-BoZP prostřednictvÍm zhotovitele nejpozději 8 dnů
o rizicích vznikajících při pracovních nebo

před nástupem na staveniště informace

technologických postupech, které zvolil. RovněŽ
součinnost potřebnou pro plněníjeho úkolů.

7/

je

povinen poskytovat koordinátoroví BoZP

Prokazoval-li zhotovitel vzadávacÍm řízeníkvalifikaci prostřednictvím poddodavatele, je

v případě jeho změny povinen takovou skutečnost projednat v dostatečném časovémpředstihu

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

sdělit objednatelí 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 uváženÍ) na Žádost jím schváleného poddodavate|e,
doloŽenou doklady prokazujícími řádné splnění přÍslušnéčásti závazku, oprávněnost nároku na
řádně uplatněnou platbu a při prodlení zhotovitele s úhradou delšÍnež 30 dnů, zaplatit tomuto
poddodavateli dluŽnou částku (částečněnebo úplně) přímo. Částxu vyplacenou poddodavateli
podle předchozí věty je objednatel oprávněn (podle vlastní úvahy) zapoěíst zhotoviteli proti jeho
splatným nebo následně vzniklým finančnÍm pohledávkám nebo zhotovitele vyzvat k provedení
neprodlené úhrady této částky na účetobjednatele. Tato přÍmá platba nemá vliv na příslušná
ustanoveníSmlouvy o dí|o, týkajícísezádržného a smluvních pokut

Vl.

PoDKLADY PRo PLNĚNí

1'/ Zhotovitel prohlašuje, Že se důkladně, s odbornou péčíseznámil se všemÍzávaznými podklady
stavby převzatými od objednatele viz. přílohy SoD' Zhotovitel 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
prověřit předané podklady a písemně objednateli oznámit zjištěnévady a připomÍnky do 10 dnů
pojejich převzetí.
3rz Zhotovitelje povinen přesvědčit se před zahájením, resp' provedenÍm suých pracía dodávek, o
stavu jiŽ realizovaných prací a dodávek na díle, na které jeho plnění navazuje nebo které s jeho
výkony souvisejí. Jakékoliv zjištěné nedostatky neprodleně pÍsemně oznámÍ objednateli spolu s
návrhem na jejich odstranění.

4/ zhotovitel prohlašuje, Že Re dni uzavření SoD řádně prověřil místnípodmínky na staveništi, je
seznámen s výsledky všech provedených průzkumů a měření předaných objednatelem a vyjasnil
si všechny nejasné podmínky pro provedení díla s pověřenými pracovníky objednatete při
prohlÍdce staveniště.

5/ Při nálezu funkčnÍsÍtě, která není součástÍ předaných podkladů, je zhotovitel povinen ve
spolupráci sobjednatelem tuto síťidentifíkovat, ochránit, následně zaměřit a zakreslit do
dokumentace skutečnéhoprovedení.
6./ NesplnÉlizhotovitel povinnosti stanovené v tomto článku, není oprávněn později namítat, Že
mu nebyly jakékoliv vady či nedostatky známy, pokud je mohl zjistit při vynaložení odborné péčea
nese úplnou odpovědnost a veškerénáklady na řádné dokončení dÍla.

Vtl' zMĚNA

DíLA, ocrŇovÁtrtÍ

průběhu prováděnÍ dÍla změněn jeho dohodnutý obsah či rozsah, musí byt taková
změna dohodnuta pÍsemným dodatkem ke smlouvě o dílo, podepsaným všemi smluvními
stranami, kteý bude specifikovat rozsah změny předmětu díla a změnu ceny díla.
1'/ Má'li

blýt v

YešReré změny v průběhu stavby budou probíhat v reŽimu změnového řízenÍ. Na kaŽdou
změnu bude vystaven změnovy list, ktený bude zařazen do tzv. Knihy víceprací,odpočtůa změn.

2/

Změnové řízení postupuje ve třech krocích: 1) Návrh změny 2) Návrh ocenění změny 3)
odsouhlasení změny. Ve změnovém řízeníbudou platit lhůty 10 pracovních dní pro úkony obou
stran tj' pro zpracování Návrhu změny, vyjádření objednatele k Návrhu změny, k předloŽenÍ
Návrhu ocenění, ke schválenÍ Návrhu ocenění a k odsouhlasenÍ změny. Bude-li mezi stranami
existovat shoda o věcném vymezení změny dÍla, je objednatel oprávněn jednostranným písemným
pokynem nařídit realizovat takto změněné dílo i před uzavřením odpovídajícíhododatku ke
smlouvě; oceněnÍzměny díla se potom řídípostupem dle odst.3 tohoto ustanovení.
3/ objednatelje oprávněn omezit či rozšÍřit rozsah dÍla (méněpráce či vÍcepráce), nebo poŽadovat
jínou kvalitu pracÍ a dodávek souvisejících s dÍlem (dále jen ,,změna díla"), a za tím účelemjsou
smluvní strany povinny uzavřÍt dodatek k sOD, který poŽadovanou změnu díla popisuje. Zhotovitel
je povinen na základě poŽadavku objednatele přistoupit na změnu rozsahu dí|a, která dílo
omezuje čírozšiřuje. V případě, že dojde ke změně předmětu plnění (vícepráce či méněpráce),
nerealizaci části předmětu plnění (např. z důvodu, Že původně stanovený rozsah předmětu plnění
bude při realizaci ve skutečnostiv menšímrozsahu) nebo jiným okolnostem majícÍmvliv na cenu
díla dle ustanovení smlouvy o dílo, bude změna ceny díla kalkulována na základě jednotkovych
cen uvedených v nabídce' Cena pracía dodávek v nabÍdce neuvedených bude oceněna v souladu
s článkem Vlll. Na základě provedené rekalkulace bude formou dodatku upravena smluvená cena
díla.
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4/ Pokud by změna díla znamenala i změnu dodrženídílčílhůty plnění, musí návrh obsahovat
změnu lhůty plněnítím dotčených uzlových bodů;v případě návrřtu změny lhůty předánÍdÍla musí
být současně přesně uvedeny i nové navrhované lhůty splněnÍ veškeýóh je8té neooxončených
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 řízení, uvedenou změnu potvrdí
dodatku ke smlouvě o dílo' Nedohodnou-li se smluvní strany na změně, je rozhodující

v

stanovisko zna|ce určenéhoobjednatelem. Bez potvrzeného dodatku není zhotovitel oprávněn
změnu dí|a provést.

7/ Dodalky budou vzestupně čÍslovány a vydávány ve
obdržíobjednatel a dvě zhotovitel.

4 vyhotoveních, znichž dvě vyhotovení

B/ Pokud zhotovitel nesplní své povinnostÍ stanovené v tomto článku ani po rnýzvě objednatele
zapsané do stavebního deníku, je objednatel oprávněn zajistit splnění těchto povinností
prostřednictvím třetíosoby, která bude odpovídat zavadyjíprovedené částidí]a a poskytne
za ni
záruku za jakost poŽadovanou objednatelem; v tomto případě uhradí zhotovítel objednateli

všechny vzniklé náklady a škody.

9/ Není-liv SoD uvedeno jinak, bude při oceňování 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 stavebn-tr:h 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
méněpracQ, pokud je charakter činnostízhotovitele, zhotovovacÍch prací, sluŽeb náno oooáuxy
stejný jako činnosti, zhotovovací práce, sluŽby nebo dodávky, které jsou uvedené a oceněné v
Soupisu stavebnÍch praci s|uŽeb a dodávek s výkazem výměr nebo v jiné části SoD'
Příslušná nová sazba nebo cena za kaŽdou poloŽku činnosti zhotovitele, zhotovovací práce, sluŽby
nebo dodávky, bude stanovena, jestliŽe:

(a) tvořísoučást změny díla, a zároveň
(b) není obsaŽena v kterékolÍv částiSoupisu stavebních pracÍ, služeb a dodávek s výkazem
Wměr nebo v jiné částíSoD,azároveň

(c) Žádnou zuvedených sazeb ani cen uvedených vSoupisu stavebnÍch prací, sluŽeb a
dodávek s ýkazem Wměr nebo v jiné části Smlouvy o dílo není moŽné povaŽovat za
odpovídající,neboť činnost zhotovitele, zhotovovací práce, služby nebo dodávky
nevykazují podobný charakter aní nejsou realízovány za podobných podmínek (toto je
povi

n

en

pr

okázat zhotovitel

).

Poté bude příslušná nová sazba nebo cena za kaŽdou poloŽku činnosti zhotovitele, zhotovovací
práce, sluŽby nebo dodávky, stanovena následujícím postupem:
a) bude odvozena od některé odpovídajícísazby nebo ceny uvedené v Soupisu stavebních prací,
sluŽeb a dodávek s výkazem výměr nebo v jiné části SoD;

b) u

poloŽek, sluŽeb a čínností,které nejsou obsaŽeny v Soupisu stavebních prací, služeb
a
dodávek s výkazem výměr nebo v jiné části Smlouvy o dÍlo, podle následujícÍho kalkulačniho

vzorce rozboru ceny:
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7

Přímý materiál

2

Mzdv

ó

Odvodv

4

Stroie

5

ostatní oříménákladv

6

Přímézpracovací náklady

(2+3+4+5)

Příménák|adv

{1+6)

7

ReŽie výrobní

@9o/oz6\

8

Režie sorávní

(27o/o

Neořímé nákladv

Í7+8)

Náklady celkem

(1+6+7+8)

Zisk

(3o/"2 6+7 +8\

v
10

(35o/o

z mezd\

z 6\

Nekalkulované náklady
(1+6+7+8+9+10)

Jednotková cena celkem

Přímépořizovací náklady na přímý materiál budou zhotovitelem doloŽeny fakturou (daňouým
dokladem) za nákup materiálu od prvního dodavatele a dále budou doloŽeny ostatnÍ přímé
náklady;

c) u dodávek
d)

zaÍÍzenÍa strojů budou WuŽity aktuálnÍ ceníky vyrobců, platné v době podání
po\Úšené
o přiměřený zisk ve \Iýši 3% a nutné vedlejšínáklady.
nabídky,
podle cenÍkůÚstavu racionalizace Ve stavebnictvÍ (ÚRs), platných v den uzavření Smlouvy o

dílo.

Zhotovitel vŽdy předloŽÍ objednateli návrh příslušnénové sazby nebo ceny s uvedením postupu pří
jejím stanovení. NoVě stanovené sazby nebo ceny budou Vsouladu scenovou úrovnÍobvyklou
v době a místě realizace předmětu díla. objednatel náVrh zhotovitele posoudi schválí nebo upravÍ
tak, aby byl v souladu s Výše uvedenými podmínkami soD. KonečnérozhodnutÍ o stanovení nové
sazby nebo ceny náleŽÍ objednateli.
Výše uvedeným způsobem bude obdobně postupováno v případě méněprací

VIll. STAVEBNí DENíK

je

V

Zhotovitel

2/

PrunÍ průpis dennÍch zápisů Ve stavebním deníku bude zhotovitelem připraven k

povinen vést o provádění díla a o postupu pracÍ stavební denÍk v souladu
s právnÍmi předpisy, tj. s 157 Stavebního zákona a přílohou č. 16 vyhlášky Ministerstva místního
rozvoje č' 499/2006 sb. 0 dokumentaci staveb.

předáníTDS

následující pracovní den do 1o'oo hodin. Druhý průpis dennÍch zápisů ve stavebním deníku je
zhotovitel povÍnen uloŽít odděleně od originálu Stavebního deníku tak, aby byl k dispozici
v případě ztráty nebo zniěení originálu'

Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi. Zápísy
vztahujícíse k provádění díla můŽe do denku provádět orgán státního stavebnÍho dohledu, AD,
TDs, Ko-BoZP a pověření pracovnícÍsmluvnÍch stran'

3/

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

4/ Jestliže zhotovitel

záznamem zhotovitele'
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lX.

znŘízeruí, MATERÁLY, PRAcoVNí PosTUPY A KVALITA PRoVEDENí

V zhotovitel vyrobí nebo obstarázařízení a materiál a dále provede práce, potřebné k realizaci
předmětu díla:
a)způsobem uvedeným v SoD (je-li stanoven),
b) odborně a pečlivě, v souladu s uznávanou dobrou praxía s péčířádného zhotovitele
c) za pomoci vhodně vybavených zařízení a bezpečných materiálů, nenÉli ve SoD uvedeno
jinak

d) v rozsahu stanoveném v SoD

2/ zhol.ovÍtd 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, konstíukce nebo zařízení, jejichž
vlastnostiz hlediska způsobílostídílapro daný účelzaruéují,Že dílo při řádném provedenía běŽné
údrŽbě po dobu předpokládané Životnosti splňuje a bude splňovat poŽadavky na mechanickou
pevnost a stabílitu, ochranu zdraví a Životního prostředí, poŽární bezpečnost, bezpečnost při
užívánía ochranu proti hluku a na úsporu energie. Zhotovitel se zavazuje a ručíza to, Že při
realizaci díla nepouŽije Žádný materiál, výrobek, materíál, konstrukci nebo zařízení, o kterém je
známo, Že je škodlir.ný, nebo nemá požadovanou certifikaci.
4/ ZholoviIel je povinen včas prokázat kvalitu díla předepsanými zkouškami, atesty, měřenÍmi,
certifikáty a prohlášenÍmi o shodě na pouŽité a zabudované materiály a zaÍízení,dle relevantních
norem a podmínek SOD a oP.

5/ Zhotovitel je povinen na své náklady předat objednateli následující vzorky materiálů a
potřebné informace ke schválení před tím, než budou materiály pouŽity nastavbě náno te stavbě:
standardní vzorky materiálů od výrobce a vzorky uvedené SoD, to vŠena náklady zhotovitele, jako
jsou např. zkušební vzorky betonů, štěrkopísku apod., a dalšívzorky podle poŘynů objednatele.
Pokud se smluvní strany

v

určitémpřípadě nedohodnou jinak, budou vzorky objednateli

předkládány na staveništia bude k nim připojen protokol s následujícími údaji:
a) materiál (název, popis, obchodní značka);
b) výrobce, dodavatel;

c)datum předloŽení;
d) zamýšlené pouŽitív rámci realizace předmětu díla;
e) místo pro odsouhlasení vzorku objednatelem nebo TDS (podpis a datum)
KaŽdý materiál je zhotovitel oprávněn použitt pouze po vydání souhlasu s jeho pouŽitím ze strany
objednatele.
6rz objednatel v kteroukoliv potřebnou dobu bude mít plný přístup do všech částístaveniště, a
během výroby, produkce a výstavby a dalšíchsouvisejících čínnostÍs realizací předmětu díla (na
staveniŠtía kdekolív jinde) bude oprávněn prověřovat, kontrolovat, měřít a zkoušet materiály a
prácí a kontrolovat postup uýroby technologických zařízení a produkci a zpracování materiálů
vysledky veškeých činností.objednatel můŽe poŽádat, na náklady zhotovitele, o test materiálů
nebo test funkčnosti technologíckého zařízeníza osobní účastizhotovite|e přímo u r4ýrobců těchto
zaiízeníanebo dříve, neŽ budou tyto materiály nebo technologicRá zaYízeniÍ dodány na staveniště
nebo před instalacítakových materiálu nebo zaiízení na staveňíšti.

7/ ZhotovíIel předloŽí objednateli plán jakosti včetně kontrolního a zkušebního plánu (KZP)
nejpozdějí 30 dní po zahájení zhotovovacích prací, 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 kontrolniho a zkušebního plánu a v případě odchylky
zhotovitele od podmÍnek a postupů uvedených v kontro|ním a zkušebním plánu požaoóvai
okamžitou nápravu včetně opakování kontrol, zkoušek, testů, měření ad.; v případě váŽného
71,
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porušenípovinnostÍ zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu můŽe objednatel
pozastavit realizaci předmětu díla.

B/ Kontrolnía zkušební plán bude minimálně obsahovat:
a) předmět zkoušení

zkoušenía médium
c) četnost a frekvenci zkoušení
d) předpokládané trvánÍ zkoušek
e) stanovenídlejaké normy nebo postupu bude zkoušeníprováděno
f)jakých rnýsledků zkoušenÍ má b:ýt dosaŽeno
b) způsob

9/

Objednatel bude zhotovitelem uždy přizván ke všem kontrolnÍm zkouškám

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

a

testům,

1Ol Výsledky všech kontrol, zkoušek a testů zapÍše zhotovitel do stavebnÍho deníku a uvede
o postupu prací. Konečný souhrn všech provedených kontrol,

v pravidelné měsíčnízprávé

zkoušek a testů předá objednateli při přejímacím řÍzenídokončenéhodíla.

3-1'/ Zhotovitel poskytne objednateli plnou součinnost a příleŽitost k vykonávání těchto činností,
včetně toho, Že mu zajistí přístup, svá zaÍízenÍ,povolení a bezpečnostnívybavení. Žádná tato

činnost nezbavuje zhotovitele žádnépovinnosti ani odpovědnosti.

t2/ Zhotovitelje povinen poskytnout veškerépřístroje, asistenci, dokumenty a dalšíinformace,
elektřinu, média, vlastní vybavení a zaÍízení,pohonné hmoty, paliva, nástroje, pracovnÍ sílu,
materiály a vhodně kvalifikovaný a zkušený personál, tak jak je to nutné pro účinnéa řádné
provedení zkoušek. Zhotovitel spolu s objednatelem odsouhlasí čas a mÍsto pro určenézkoušky
jednotlivých zařizení, materiálů nebo jiných částípředmětu díla' V případě odběru vzorků musí být
rozbory

a

zkoušky provedeny akreditovanými laboratořemi nebo laboratořemi s odbornou

způsobílostÍv závislosti na účeluzkoušek.

můŽe změnit místo nebo detaily určitých zkoušek nebo vydat pokyn zhotoviteli,
aby provedl dodatečnézkoušky. Jestliže tyto pozměněné nebo dgdatečnézkoušky prokáŽou, Že
zkoušené zařízení, materiály, práce nebo výsledek činnosti nejsou v souladu s podmínkami SoD,
ponese náklady na provedení těchto pozměněných nebo dodatečných zkoušek zhotovitel, bez

13l objednatel

ohledu na jiná ustanoveníSoD.

L4/ obiednatel oznámÍzhotoviteli (na základě jeho výzvy) nejpozději 24 hodin předem svůj úmysl
zúčastnitse zkoušky. JestliŽe se objednatel nedostaví na dohodnuté místo ve smluvený čas, můŽe
zhotovitel přistoupit ke zkouškám (nedostal-li ovšem od objednatele jiné pokyny), o nichŽ se poté
bude mít za to, Že byly provedeny v přÍtomnosti objednatele. Zhotovitel je povinen předat
objednateli bez odkladu autorizované, řádně potvrzené zprávy a protokoly o průběhu a výsledku
zkoušek, vypracované odborně způsobilou osobou. Jakmile byly požadovanézkoušky provedeny,
o bj

ed

natel potvrd Í zhotovite

l

i zp rávy

o zkouškách.

15/ objednatel je oprávněn provádět vlastní zkoušky nezávisle na zkouškách prováděných

zhotovitelem; zhotovitelje povinen poskytnout poŽadovanou nezbytnou součinnost.

16l Zhotovitel provede individuálnÍ a komplexnÍ zkouŠky.
lndividuální zkoušky - individuálním vyzkoušením je provedení vyzkoušení jednotlivých elementů
zařízenÍ v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáŽe zaiízenÍ.zhotovitel je
povinen konání individuálních zkoušek oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny před
termínem jejich konání. objednatel má právo setěchto zkoušek zúčastnit. Průběh a výsledky
índividuálních zkoušek zapíšezhotovitel do stavebnÍho deníku. Náklady na provedení
individuálního vyzkoušenÍtvoří součást nabÍdkovéceny díla'

komplexním vyzkoušenÍm prokazuje zhotovitel, Že je dílo (nebo jeho
Ltr:e|ená, samostatného provozuschopná část) řádně a v poŽadované kvalitě dokončeno, Že
Komplexní zkoušky

-
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splňuje požadovanou funkci a že jejako celek schopno zkušebního provozu. 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 xompteiňího
vyzkoušeníbude sepsán zápÍs do stavebního deníku a dále pořízen správcem stavby samostatný
zápis. Náklady na provedení komplexního vyzkoušenitvořÍsoučást nabídkové ceny dÍla.

t7/ )estliŽe v důsledku šetření, prohlÍdky, měření nebo zkoušení objednatel zjistí, Že je některé
zařhení, materiály nebo práce závadné, nedosahují poŽadované kvality nebo jinak neodpovídá
podmínkám SoD, můžeobjednatel zařízeni, materiál, práci nebo výsledky činnosti odmítnout tak,
Že to oznámí zhotovitelí, spolu s udáním důvodů. Poté je zhotovitel povinen zjištěnou vadu
bezodkladně opravit a zajistí, aby odmítnutá poloŽka odpovídala podmínkám SOD' Jestlíže
objednatel poŽaduje, aby bylo toto zařÍzenÍ, materiály nebo práce znovu zkoušeny, budou se
zkoušky za stejných podmÍnek opakovat. objednatel odmítne zařízení,materiály nebo uýsledky
činnosti i v případech, kdy na základě vysledků opakovaných zkoušek zjisti Že dotčenézaiízeni,
materiály nebo výsledky čínnostínedosahujÍ poŽadované kvality nebo jinak neodpovídají
podmínkám SoD'
78/ Bez ohledu na průběh a výsledky předchozÍch zkoušek nebo certifikací můžeobjednatel

vydat zhotovíteli pokyny k tomu, aby na náklady zhotovitele:

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

podmínkami SoD nebo podmínkamí obecně závazné právní úpravy nebo technických norem
b) odstranil a znovu provedljakékolív práce nebo realizoval činnosti, které nebyly provedeny
v souladu s SOD,
c) provedl jakékoliv práce nebo realizoval činnosti, které jsou podle názoru objednatele
bezodkladně nutné pro bezpečnost na stavbě, ochrany Životního prostředí a ochrany
majetku at jiŽz důvodu nehody, nepředvÍdatelné události nebo jinak'
Zhotovitel splnÍ pokyny v době, kterou bude doba stanovená v pokynu správcem stavby, nebo
okamžitě, jestliŽe je stanovena bezodkladnost podle odstavce (c)'
Jestliže zhotovitel nesplní (nebo nenÉlischopen splnit) pokyn nejpozději do termÍnu stanovenému
objednatelem, bude objednatel oprávněn Zajistít realizaci předmětných činnostíjiným způsobem,
např. můŽe najmout a zaplatit jiné osoby, které práce nebo činnostÍprovedou; zhotovitel bude

povínen zaplatit objednateli všechny náklady plynoucí z tohoto nesplnění (nebo neschopnosti

splnění).

X'

PRoVÁDĚruí oín

ý

objednatel předá zhotoviteli staveniště před termÍnem zahájení prací, a to vtermínu
dohodnutém smluvnÍmi stranami nebo jednostranně stanoveném objednatelem. Zhotovitel je
povinen si staveniště řádně a včas převzÍt. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště
se jedná o neposkytnutÍ součinnosti na straně zhotovitele, kterou je objednatel oprávněn
sankcionovat způsobem, stanoveným ve SoD. o předánÍa převzetístaveniště vyhotovíTDS zápis.
Předánístaveniště se uskutečnÍ písemně za účastiodpovědných zástupců obou smluvnÍch stran.
Zhotovitelje povinen při přejímánístaveništěprověřit, zda staveniště nemá pteQáŽky, které brání
provedení díla. Hranice předaného obvodu staveniště dle zápisu o předání jsou pro zhotovitele
závazné' VyznačenÍobvodu staveniště, vyznačení základních směroých a výškorných bodů a
podzemnÍch vedení uvedených v zadávací dokumentaci (zD), zabezpečÍzhotovitel' Zhotovitel je
povinen se seznámit při převzetí staveniště s aktuálním rozmístěním a trasou stávajících
inženýrských sítí,rozvodů a souvisejících zařízení na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených
provéděnÍm díla a tyto sítě a jejich vytyčenía označenÍvhodným způsoben chránit tak, aby
v průběhu realízace předmětu dila nedošlo k jejich poškození. Dojde-li k poškození inŽenýrskýcň
síti je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozenésÍtě do původníhostavu' Zhotovitel nese
veškeré nákladyna opravu sÍtíauvedenído původníhostavu, a tovčetně případných škod, pokut
a nároků, vznesených vlastniky nebo správci dotčených sítÍ.Zhotovitel ie pov1nen dodrŽovat
všechny podmínky správců nebo Vlastníkůsítía nese veškerédůsledky a škody vzniklé jejich
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nedodrŽením. Zhotovítel

je povinen užívatstaveniště pouze pro účelysouvisející s prováděním

díla a při uŽívánístaveništěje povinen dodržovat veškeréprávní předpisy.

2/ ZhotoviIel je povinen provést dílo v souladu se závaznými podklady díla a pokyny objednatele,

včetně pokynů TDS vydanými v souladu se SoD a

v

jejich mezích s principy projektového řízenÍ.

3/ Objednatelje oprávněn a Zhotovitelje povinen průběŽně kontrolovat, zda je dílo prováděno v
souladu s harmonogramem. V přÍpadě zjíštěníprodlení oproti termínůmuvedeným
v harmonogramu je zhotovitel povinen provést opatření vedoucí k odstraněnÍ časovéhoprodtení.

4/ Zhotovitel je povinen organizovat a řÍdit časový i věcný postup provádění díla. Zhotovitel je
povinen po celou dobu provádění díla řídít prováděnÍ díla po celou dobu realizace svými
zarněstnanci minimálně V tomto sloŽení:
a) stavbyvedoucí,

zástupce stavbyvedoucího nebo mistr,
c) pracovník kontroly a řÍzenÍjakosti.
b)

V souladu se stavebnÍm zákonem jmenovitě s 153 (stavbyvedoucÍ a stavební dozor), s 158
(Vybrané činnosti ve ýstavbě) a S 160 (Provádění staveb) musí zhotovitel zabezpečit odborné
vedení realizace díla stavbyvedoucím, kteÚ má pro tuto vybranou činnost ve výstavbě patřičnou
autorizaci Českékomory autorizovaných inŽenýrů a techniků.

5/ Zhotovitel je povinen vybudovat, provozovat a následně odstranit zaiÍzenÍ staveniště. Vybavení
zaÍízenÍstaveniště objekty bude dle potřeb a zvyklostÍ zhotovitele; rozsah vybavení je plně na
zhotoviteli, veškerénáklady zhotovitel zahrnul do nabídkovéceny dÍla. Na zaťízenístaveniště je
povinen si obstarat veškerá potřebná stavební povolení, kolaudačnÍsouhlas a jiná potřebná
úřednÍ povolení, vyŽadujÉli se podle účinnýchprávnÍch předpisů, a předložit TDS jejich kopii do 5
pracovních dnů od nabytí právní moci takor,ných povolení. Bez potřebných úředních povolenÍ nenÍ
zhotovite l o právn ě n zaÍízenístave n iště vybud ovat, případ ně provozovat.
6/ Zhotovitel bude udrŽovat staveniště přiměřeně volné od všech překáŽek. ZhÓtovitelje povinen
provádět průběŽný úklid staveniště umoŽňující plynulé provádění stavby a průběŽný úklíd
přístupových komunikací a okolí stavebních pozemků od znečištěnízpůsobenéhoprováděnÍm
díla. Před podáním vyzvy k převzetí díla je zhotovitel povinen provést závérečný úklid staveniště a
díla, jímŽ zhotovitel zcela vyčistístaveníště a v návaznosti na to uvede stavbu a její okolí do
reprezentativního stavu umoŽňujícíhojejich uŽívání v souladu s účelemSoD. Do potvrzení zápisu
o předání a převzetÍ díla je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi věci, které mohou být
potřeba pro účelypřejímacÍho řízení; tyto věci je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5
pracovních dnů ode dne potvrzenízápisu o předánía převzetídíla.

7/ Povolení a dočasnéuŽÍvání veřejných a jiných ploch a na r4ýkopy, obstará a poplatky za ně
zaplatí zhotovitel, stejně tak i poplatky a případné pokuty za delšíužívánÍ,neŽ byla dohodnutá
doba.

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

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,

LBs/2oo1'Sb., v platném zněnÍ.

to/ Zholovitel předá objednateli při předání a převzetí díla přehled

o

druzích a mnoŽství

likvidovaných odpadů a doklady potvrzujícízpůsob uloženíči likvidace těchto odpadů.

Zhotovitel zajistí včas veškerá média nezbytná pro řádné provádění a dokončenídíla.
Náklady na úhradu spotřebovaných energií a médiíhradí zhotovitel a isou součástísmluvní ceny'

tL/
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L2/ Zhotouitel je povinen umoŽnit pracovnÍkům technického dozoru kontrolu všech činností
zhotovitele souvisejícíchse 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.

t3/ Pracovníci technického dozoru nebo oprávněné osoby objednatele jsou oprávněni dát
pracovníkůmzhotovitele pokyn přerušít práci, pokud odpovědný zástupóe zhoiovitele není
dosaŽitelný, pokud objednatel zjistr, Že zhotovitel zakryl část díla bez souh]asu objednatele nebo,
že se v dalším postupU výstavby stala nepřístupnou nebo je-li ohrožena bezpečnost prováděného
díla, Život nebo zdravÍ pracovníkůna stavbě. Pracovníci zhotovitele jsou povinni tento pokyn
respektovat a práci přerušit.
1-4/ Zhotovitelje povinen zabezpečit pro výkon činnosti objednatele a technického dozoru
odpovÍdajícípodmínky, tj. 1 samostatnou, uzamykatelnou, běŽně vybavenou kancelář v
prostorách zatízení staveniště (stavební buňku) s elektrickým vytápěním pro zimní obdobi
elektrickým osvětlením apod.

t5/ U prací a konstrukcÍ, které budou v dalšímpostupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je
zhotovitel povinen vyzvat objednatele k jejich kontrole a vyŽádat síjeho následný souhlas s jejich
zakrylím, a to zápisem do stavebního deníku. Tuto kontrolu provede TDS do 3 piacovních oňů po
obdrŽenÍvýzvy zhotovítele zápisem v deníku a v případě mimořádné nepřítomnosti odpovědnéílo
zástupce objednatele na stavbě do 2 dnů po obdrŽení písemnévýzvy nebo telefonícké
{zvy do
sídla zmocněnce objednatele. NedostavÉli se objednatel v dohodnutém termínu ke kontro|e lnýše
uvedených konstrukct, můŽe zhotovitel pokračovat v provádění díla. V případě, Že objednatál i
přesto bude požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní.Pokud se dáló z]istí, Že
práce nebyly provedeny řádně, hradí veškerésouvisejícínáklady zhotovitel, v opačnémpříóadě je
uhradí objednatel.
L6/ DosaŽení předepsaných parametrů a kvality dÍla prokáŽe zhotovitel úspěšně provedenýmí
zkouškami, testy a kontrolami. Zhotovitel předá jako přílohu smlouvy o dílo objednateli časový
plán a seznam všech zkouŠek,testů a kontrol prováděných v průběhu žhotovenÍoítanebo přijeho
dokončení včetně komplexních zkoušek. Návrh bude obsahovat rovněŽ jméno pracovníka
Zhotovítele odpovědného za provádění kontroIy a za správnost výsledků kontrol.

L7/ Plán kontrol, zpracovaný zhotovitelem, projednaný a odsouhlasený s objednatelem je v
průběhu zhotovent díla pro zhotovitele závazný. Posouzení nebo neposouzenÍ plánu kontrol
objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědností za kontroly, zkoušky a testy a za (ádné
provedení dÍla.

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

19l objednatel má právo zúčastňovatse prostřednictvím svých pracovníků, pověřených
technickým dozorem, Všech kontrol, zkoušek a testů prováděných zhotovitelem
20/ V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leŽí na straně zhotovitele,
hradÍ náklady na jejich opakovánÍ zhotovitel a má rovněŽ povínnost je oznámit objednateli tak,
aby se jich objednatel mohl zúčastnít.

2L/ Zhotovitel je povinen zajistít na svůj náklad zabezpečenídíla proti neoprávněnému vstupu
osob a protí neopÍávněným zásahům.
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22/ Pracovníci zhotovitele a osoby pro něj činné(,,pracovníci")jsou povinni dodrŽovat povinností
stanovené SOD nebo oP, jinak je objednatel nebo TDS oprávněn vyŽadovat výměnu pracovníků
zhotovitele, kteří uvedené povinnosti neplnÍ. Zhotovitel se zavazuje odvolat tyto pracovníky ze
stavby okamžitě po uplatnění poŽadavku objednatele nebo TDS a následujícípracovnÍ den je
nahradít jinými vhodnými pracovnky. Stejná oprávnění má objednatel i vůčipracovníkům
poddodavatelů a osobám pro ně činným.

Xl.

KoNTRoLNí oNY, ZPRÁVY o PoSTUPU PRAGí

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

2/ Nebude-li smluvnímí stranami dohodnuto jinak, kontrolní dny svolává pravidelně, nejméně
však jednou za měsíc, TDS. KontrolnÍ dny se budou konat v prostorách staveniště. Zhotovitel i
objednateljsou oprávněni obrátit se na TDS s poŽadavkem, aby svolal mimořádný kontrolní den'
3/ Za zhoIovitele i za objednatele jsou povinni účastnitse kontrolnÍch dnů zástupci, kteří jsou
oprávněni rozhodovat ve věcech technických a realizačních'TDs je oprávněn vyŽádat si
na jednotlivém kontrolním dni nebo na kontrolních dnech určitéhodruhu i přítomnost dalších
osob, přičemŽ zhotovitelje v případě žádostiTDS povínen jejich účastzajistit.

4/ Neodůvodněná neúčastpracovníkůzhotovitele, jejichŽ účastna kontrolnÍm dni je

povinná
porušení
povaŽuje
za
nebo jejichž účastsi TDS vyžádal v oznámení o konání kontrolního dne, se
povinnosti zhotovitele poskytnout objednateli součinnost a zhotovitel uhradí všem zúčastněným
vynaloŽené náklady'

5/ TDs písemně oznámí den, hodinu a místo konánÍ kontrolních dnů, stejně jako osoby, jejichŽ
účastna jednotlivých kontrolních dnech poŽaduje'
pořÍdí z kaŽdého kontrolního dne písemný zápis, kteď
zhotoviteli do třÍ pracovních dní ode dne konání kontrolního dne.

6/ TDs

v

jednom vyhotovení doručí

7/ Zápisem z kontrolního dne nelze měnit ujednáníSoD. Dohodnuté termÍny a ostatní ujednánÍ
podepsaná v zápisu z kontrolnÍho dne jsou pro obě strany závazné, pokud nejsou v rozporu nebo
nemění uzavřenou SoD, jinak je třeba postupovat

V

souladu s procedurou změnového řízení.

8/ Zhotovitel přÍpraví zprávy o postupu prací měsíčněa předá je vždy objednateli' První zpráva
bude pokryvat období do konce prvního kalendářního měsíce po předánÍ a převzetí staveniště.
Poté budou zprávy zpracovány vždy pro období od prvního do posledního dne kalendářního
měsÍce'
Návrh zprávy předá zhotovitel objednateli VŽdy do 7 dnů po skončeníobdobl, jehoŽ se týká, a to
v elektronické podobě. Objednatel se k předloŽenému návrhu zprávy vyjádří zhotoviteli do
následujÍcích 7 dnů. Do dalších4 dnů pak zhotovitel předá objednateli zprávu, která bude
respektovat při pomínky objed natele.

Na pokyn objednatele je zhotovitel povinen vypracovat tyto zpráW i sjinými náleŽitostmi nebo
Vypracovat i dalšízpráw, neŽ jsou uvedeny ve SoD a oP.
Podávání zpráv bude pokračovat, dokud zhotovitel nedokončí všechny činnosti vedoucí k realízaci
předmětu díla aŽ do 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 nejpozději 21 dní před
termínem předloŽení zprávy.

Každá zpráva bude za přÍslušnéobdobí minimálně obsahovat:
i' informace o stavu realizace předmětu díla, harmonogramy a podrobné popisy
pokroku
'jaké),
prací za příslušnéobdobr, včetně všech stadií projelrtowch prací
stavu
Usou-ti
dokumentace Zhotovitele, zásobován( vyroby, dodávky na staveniště, stavby, montáže a
zkoušení; a včetně těchto stádií práce všech poddodavatelů,
ii. rekapitulaci všech plateb vč. finančníhovyjádření pokroku prací za příslušnéobdobÍ a
přehledného fínančníhoplánu, zahrnujícího jak finančnívyjádření již provedených prácí, tak
plánovaný finančnípostup v dalši'ch období realizace předmětu oí|a, a dále piehled dělení
způsobilých a nezpůsobilých nákladů
iií. fotografie (min. počet 20 ks, barevné, sjednoznačným určenÍmmÍsta, data a času
pořízení fotografie) ukazujÍcí stav, fáze a pokrok při realizaci díla, vč. vlivu dí|a na Životní
prostředí,

iv.

u výroby kaŽdé důleŽitépoloŽky zařízení a materiálů jméno výrobce, mÍsto výroby, plnění v
procentech a skutečnénebo očekávanéúdaje o:
a)
zahájenívýroby,
b)
inspekcích zhotovitele,
c)
zkouškách a
d)
nakládce a dodání na staveniště;
v. podrobnosti o personálu zhotovitele a vybavenÍzhotovitele,

vi. kopie dokumentů o zajištěnÍjakosti, výsledcích zkoušek a certifÍkátech materiálů,
vii. bezpečnostní statístiky, včetně podrobnostÍ o jakýchkoliv nehodách a činnostech
vztahujÍcích se k ekologickým aspektům a vaahů k veřejnostia

viii. aktualizaci programu prací, srovnánískutečnéhoa plánovaného postupu, s podrobnostmi
o veškeých událostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokončenívsouladu se SoD,
a o opatřeni'ch, která jsou (nebo budou) přrjata pro překonánízpoŽdění.
iX. seznam všech změn, průběhu změnových Yízeníaseznamu změnových listů
x. návrh zhotovítele na úspory nákladů díla
xi. podrobný plán a popis prací pro dalšíobdobÍ

Xll. pŘelíuncízt<ouŠt<y,pŘroÁruí n pŘrvzrrí 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 přejímacÍhó řízenÍ, zhotovitel

je poté povinen přejímacÍzkouškyprovéstv nížeuvedeném rozsahu.

2/

Zhotovitel provede před zahájením přejímacího řízení vedoucÍho k předánÍ a převzetÍ díla
přejímací zkoušky v souladu s SOD a těmÍto oP, příslušnými normamí a pokyny objednatele.

3/ PYejímacízkoušky zahrnují všechny zkoušky uvedené v časovéma věcném programu průběhu
zkoušek, schváleného objednatelem; zahrnuje všechny individuální a komplexnílkoušky a dále
zkoušky poŽadované závaznou právní úpravou, normami, státnÍmi orgány a ostatnÍ ikoušky
nezbytné R prokázání kvality a bezpečnosti díla nebo jeho částí.
4/ zhotovitel oznámí správci stavby a objednateli datum, po němŽ bude připraven provést kaŽdou
z přejímacích zkoušek a to 10 dnů předem včetně návrhu časovóho a věcného programu průběhu
těchto zkoušek. NenÉli dohodnuto jinak, budou přejímacÍ zkoušky provedeny do 74 dnů po tomto
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datu v den nebo ve dnech, kdy to na návrh zhotovitele schválÍ objednatel nebo kdy to nařídí
objednatel.

zvaŽování výsledků přejímacích zkoušek přihlédne objednatel k jakémukoliv
předpokládanému vytíženía účinkuužívánídíla nebo jeho částíobjednatelem při provozu nebo k
jiným vlastnostem stavby. Jakmile dí|o nebo část dÍla projde přejÍmacími zkouškami, předá

5/ Při

zhotovitel ověřenou zprávu o r4ýsledcích těchto zkoušek objednateli'

6/ Pokud jsou přejímací zkoušky objednatelem nařízeny, potom provedení přejímacÍch zkoušek je
podmínkou pro zahájení předání a převzetí díla (přejímací řÍzenfl. o ukončenípřejímacích zkoušek
rozhoduje objednatel.

7/ JestliŽe jsou přejímacízkoušky bezdůvodně odloŽeny zhotovitelem, můŽe objednatel
oznámením poŽádat zhotovitele, aby zkoušky provedl ve lhůtě do 7 dnů poté, co obdrŽel
oznámení. Zhotovitel provede zkoušky v určený den nebo ve dnech vtéto lhůtě, kteró oznámí
objednateli. JestliŽe zhotovítel neprovede zkoušky do 7 dnů poté, co obdrŽel oznámení
objednatele, můŽe ke zkouškám přistoupit objednatel na riziko a náklady zhotovitele'
8/ JestliŽe výsledky prejímacÍch zkoušek neodpovídají podmínkám SOD nebo rozhodnutí státních
nebo relevantních orgánů nebo obsahu obecně závazné právní úpravy a dílo nebo část díla
objednatel můŽe požadovat, aby se přejímací zkoušky kterékoliv
neprojde
-oítapřejímacími zkouškami,
za stejnýeh Bodmínek opakovaly. JestliŽe dílo nebo část díla neprojde opakovanými
části
přejímacím i zkouška mi, bude objed natel opráVněn :
a) nařídít dalšíopakování přejímacích zkoušek;

b)jestliŽe neúspěch zkoušek zbavuje objednatele v podstatě veškeréhopředpoktádaného
próspěchu z díla nebo části díla, odmítnout dílo nebo část díla (podle okolnostQ, a V tomto
přÍpadě bude objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo jako celku, nebo ve vetahu
ke kterékoliv většíčástidíla, která nemůŽe být uvedena do zamýšleného uŽívání. AniŽ by
to ovlivnilo ostatnÍ práva podle Smlouvy o dílo nebo jiná, bude mÍt objednatel poté nárok
na vrácení veškerych částek zaplacených za celé di'lo nebo jeho část (podle okolnostl),
plus náklady na fínancovánía náklady na demontáŽ dÍla nebo jeho části, úklid staveniště
a navrácenÍ zaYízenía materiálů zhotoviteli;

c) vydat píotokol o převzetí díla, jestliže to poŽaduje objednatel.
V případě, že nastane skutečnost uvedená v odstavci (c), bude zhotovitel pokračovat podle všech

ostainÍch povinnostívyplwajících ze SoD a cena dÍla bude sníŽena o takovou částku, která bude
pokýat sníŽenou hodnotu dÍla pro objednatele v důsledku neúspěšnýchpřejímacích zkoušek.

objednatel je oprávněn při přejÍmacÍm rízenípožadovat provedení dalšÍch dodatečných
zroušáx včetně zdůvodnění, proč takové zkoušky poŽaduje a s uvedením termÍnu, do kdy je
poŽaduje od zhotovitele provést, Pokud oprávněnost takowch zkoušek nevypliývá z povahy díla, je
zhotoviiel takové zkoušky povinen provést, provádí je však za úhradu nákladů objednatelem Za
předpokladu, Že dodatečnézkoušky neprokážou vady zodpovědnosti zhotovitele' Pokud zkoušky
prokážou vadu na straně zhotovitele, nese náklady na dodatečnézkoušky zhotovitel. Nesplnění
poŽadavku na provedení dodatečných zkoušek je pro objednatele důvodem k nezahájenÍ nebo

9/

přerušení přejÍmacího řuení a odmítnutÍpřevzetí díla objednatelem.

10/ Objednatel je povinen od zhotovitele převzít řádně dokončenédílo. objednatel bude

od

zhotovit-ele dflo přejÍr.rrat jako celek nebo jako jednotlivé ucelené částÍ díla. Výjimkou mohou být ty
objekty, které zhotovitel provede v předstihu pro potřeby zaŤízenístaveniště a které objednatel
právede do správy nebo majetku jiných organizací popř. samostatné funkčníobjekty, které bude
jen
nutno zpÍovoznit v předstihu v souvislosti s nutným postupem výstavby, v ostatních případech
prosté
předání
jeho
objednateli
části bude(-ou) v okamŽiku
po dohodě s objednatelem. Dflo nebo
jakýchkoliv nároků třetÍch stran, včetně nároků poddodavatelů zhotovitele.

prokazuje
11,/ Skutečnost, Že je dílo dokončeno co do rozsahu, kvality, kompletnosti a funkčnosti,
dokumenty.
a
předkládá
doklady
nezbytné
objednateli
zásaclně zhotovitel a Za tímto účelem
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L2/ Zhotovitel písemně oznámí přesné datum dokončení díla objednateli nejméně 30 dní před
datem dokončenímdíla a současně je vyzve k zahá)ení procesu předánía převzetídÍla (přejímací
řizenl1ke dni následujícím po datu dokončenídíla' objednatelje povinen zahď1it přejÍmací řízení
ke dni následujícím po datu dokončenÍdíla dle písemného oznámení zhotovitele. Pokud nebude
sjednáno stranami SoD jinak, je místem předání mÍsto realizace předmětu díla.

13/

Zhotovitel

je

objednateli, pokud:

oprávněn objednatele vyzvat k převzetí díla doručenímpísemné výzvy

a) dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se
závaznými podklady díla a pokyny objednatele, TDS, AD a Ko-BoZP vydanými v souladu
se SOD;

b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplwajícÍ ze SoD, zejména objednatelí předal
dokumenty vztahující se k dÍlu; nedoloŽí_li zhotovitel tyto dokumenty, nebude dílo
povaŽováno za dokončenéa způsobilék předání a převzetí díla. Objednatelje povinen
připravit a předloŽít v rámci přejímacÍho řízenízejména doklady v souladu s poŽadavky
stavebního zákona opravňující dílo umístit a realizovat. Tyto doklady sloužíke kontrole,
zda byly v rámcí realizace předmětu díla zhotovitelem splněny podmínky v těchto

dokladech obsaŽené
c) dílo nemá Žádné právní vady a v souvislosti

s ním nejsou vedeny Žádné právní sFoIY,
které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastníctvÍ nebo jíná práva objednatele k dÍlui
d) po odstranění nedostatků díla, na něž Zhotovitele upozorní TDS při předpřejímce podle
tohoto článku.

t4/ Před zahájením přejÍmacího řÍzení je zhotovitel povinen 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 prozprovozněnídíla (záručnÍ listy, certifikáty, apod.),
d) reviznÍzprávy, protokolyo předepsaných zkouškách (kniha kontrola zkoušek),
e) ostatní dokumentaci,
f) ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla nebo části díla, zejména pokud
vyp|yivají z obecně závazných předpisů' nebo z SoD např.
- Protokol o vytýčenístavby
- ZaměřenÍskutečného stavu po dokončení
- Doklady o provedení hutnÍcích zkoušek
- Doklady o předání dotčených ÍnŽenýrských sítía pozemků jejím vlastnÍkům
- Doklady o likvidaci odpadů
t) pro vodovodnÍ řady - potvrzení o proplachu a desinfekci, laboratorn í rozbor vody, potvrzení
o funkčnosti vyhledávacitro vodiče, zkouška vydatnosti hydrantu, protokoly o tlakových
zkouškách vodovodu
h) pro kanalizace - protokoly o zkoušce těsnosti kanalizačních stok, protokol z kamerové
prohlíd ky kanalizačních stok
Zhotovitel předá veškerédoklady, dokumenty a projektovou dokumentací, které jsou nezbytné
k převzetí díla objednatelem, v českémjazyce ve třech tištěných vyhotoven'rrch, pořud objednatel
nestanoví poěet vyššÍ.RovněŽ je předá v digítální formě na nosiči cD-RoM nebo DVD za použití

standardních formátů)' obsah, rozsah, počet a formu dokladů, dokumentů a projektové
dokumentaci předávané zhotovitelem můŽe objednatel V případě potřeby stanovit nebo upřesnit
pokynem.

15l

Dalšípodmínky pro zahájení přejímacího Yízení:
a) podmÍnkou převzetí celého díla je předloŽení záruky na odstranění vad dle těchto oP.
b) úspěšnéprovedení indíviduálního a komplexního vyzkoušenídíla a zkoušek před
převzetím díla (pokud budou objednatelem požadovány)
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c) zaškolení pracovníků objednatele, především pak

díla a jeho ěástí

zaškolenÍtýkajícíseprovozu a údrŽby

d) dílo bude zhotovitelem uvedeno do takového stavu pro přejímacÍ řízení,aby bylo
připraveno pro následné kolaudačnířízenía/nebo zahájenítrvalého provozu.

t6/ o průběhu přejímacÍho řízenÍ bude smluvními stranami vyhotoven protokol o převzetí díla.
Dílo se povaŽuje za pieuzaté. jakmile byl zhotovitelem a objednatelem podepsán protokol o

převzetí díla, a to bez vad a nedodělků, pokud objednatel nerozhodne jinak. Protokol o převzetí
díla bude vyhotoven v počtu stanoveném objednatelem.

Í7/ obsednatel do 30

dnů poté, co bylo zahájeno přejímací řízení a byly splněné veškeré

podmínky pro jeho úspěšnéprovedení:

a) podepíše protokol o převzetí díla s uvedením data, kdy bylo dílo dokončeno v souladu

se SOD

b) odmítne podpís protokolu o převzetí díla, pokud okolnosti přejímacího řízení s udáním

důvodůa uvedením podmÍnek, které musÍ zhotovitel splnit, aby bylo moŽné přejímací
řízeníopakovat a protokol o převzetí díla vydat. Po splnění těchto podmínek je zhotovítel
oprávněn opětovně požádat o zahájenÍ přejímacího řízení a vydání protokolu o převzetÍ
díla.

18/ Protokol o převzetí díla bude obsahovat alespoň:
přejímacího řízenÍ s datem a místem konání,
a) identifikačníúdaje o účastnících
díle,
údaje
o
ídentifikační
b)
c) konec záruéní doby dle SOD'

d) soupis vad a nedodělků nebránícÍch řádnému užívánídíla platný k datu přejímacího
řízení,s popisem, jak se projevujÍ a s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění,
e) přÍpadnou dohodu o slevě z ceny díla, pokud bude uzavřena,
f) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,

g) provoznÍ řády a všechny dalšÍpoŽadované doklady k předání a převzetí díla
h) záruční listy všech zařízení zabudovaných do dÍla) soupis přÍloh.

19l objednatel má právo odmítnou převzetí díla, které vykazuje jakékoli vady či nedodělky
(estetické nebo funkčnO, ačkoli by tyto Vady podstatným způsobem samy o sobě ani ve spojení s
jinými neomezily jeho užÍvání.objednatel je rovněž oprávněn uzavřÍt se zhotovitelem Protokol o
předání díla, i kdyŽ dílo vykazuje drobné nedostatky/vady a nedodělky, které nebrání řádnému
uŽívání v souladu s účelemSOD' Tyto nedostatky a nedodělky budou uvedeny v protokolu o
převzetí díla spolu s přiměřenou lhůtou kjejich odstranění nebo dokončenÍ. oodstranění
veškerych takových nedostatků a nedodělků smluvní strany uzavřou zápis podepsaný oběma
smluvními stranami a TDS. Po marném uplynutí takové lhůty k odstranění nedostatku
či nedodělku má objednatel právo poŽadovat po zhotoviteli přiměřenou slevu Z ceny nebo sám
zajistit provedení odstranění nedostatku či nedodělku na náklady zhotovitele. Pokud smluvní
strany nedosáhnou dohody na přiměřené výši slevy, určívýši přiměřené slevy z ceny znalec.
Stanovisko znalce takto určenéhoje rozhodujÍcíi v případě sporu smluvních stran o ýši nákladů
na odstranění nedostatku či nedodělku, pokud odstraněnÍ nedostatku či nedodělku zajistí
objednatel. Slevou nenÍ dotčen nárok zhotovitele na škodu mu vznik|ou.
tím dotčena předchozí ustanovení OP, je zhotovitel povinen v dostatečném
před doručenÍm výzvy kpřevzetí díla objednateli vyzvat TDs ktzv.
předstihu
časovém
předpřejímce díla, tj. zúčastnitse prohlídky díla prováděné zhotovitelem, při nížje TDS oprávněn
zhotovitele upozornit na nedostatky di1a. Zhotovitel je povinen vyhotovit o takové předpřejímce
podrobný zápis uvádějící přesnou identifikaci a popis veškerých nedostatků, na něŽ zhotovitele
TDs upo'o'ní, a jedno vyhotovení takového zápisu předat TDS nejpozdějí do 3 dnů po ukončení
předpřejímky. Zlrotovitel je povinen odstranit nedostatky, na něŽ jej TDS upozornil, do zahájení

20/

Aniž jsou

přejímacího řÍzeníd íla.
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2V

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'

Xll. PŘEcHoD VLAsTNlcKÉHo PRÁVA A NEBEZPrČíŠt<oov
I/ Zllotovitel zhotovuje věc u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, kteý objednatel
opatřil. objednatel je tedy v souladu s příslušnými UstanovenÍmi zákona č. Bg/2oL2 sb',
občanskéhozákoníku od počátku vlastnÍkem zhotovovaného díla'
2/ Nebezpečíškody na dÍle a na jiných věcech, 1ež má Zhotovitel povinnost předat objednateli
podle SOD, nese zhotovítel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečíškody na díle přechází na

objed nate le potvrzením protokolu o předán í díla oběma sm luvn

Ím i

stra na m i.

3/ Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla nebo jeho části objednateli
nebezpečíškody vyvolané pouŽitím věcí přístrojů, strojů a zaÍízenÍjím opatřenými k provedenÍ
dÍla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástíči přÍslušenstvÍm díla a
která jsou či byla pouŽita k provedení díla, kterýmijsou zejména:
a) zařízení staveniště provozního, výrobního čisocíálníhocharakteru; a/nebo
b) pomocnéstavebníkonstrukce všeho druhu nutné či pouŽité k provedenídíla čijeho části
(např. podpěrné konstrukce, lešen|; a/nebo
c) ostatnÍ provizornÍ čijinékonstrukce a objekty pouŽÍtépři provádění díla čijeho části.
4/ Zhotovitel nese nebezpečíškody a jiná nebezpečína všech věcech, které zhotovitel sám či
objednatel opatřil za účelemprovedení díla či jeho části, a to od okamŽiku jejich převzetí
(opatřeni) do doby řádného protokolárního předání díla nebo jeho části, popř. u věcÍ, které je

zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácenÍ.

5/ Zhotovitel převezme plnou odpovědnost za zařízenÍ objednatele ode dne jejich užívánínebo
obsazení zhotovitelem aŽ do dne, kdy budou předány nebo kdy bude uŽíváníukončeno.
JestliŽe dojde ke ztrátě nebo poškozenÍ některé z vyše uvedených poloŽek v době, Rdy za péčio
ně odpovídá zhotovitel, z jakékolijinépříčinynež 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 nebezpečí škody na věcech
nezbytných k realizaci činnostÍspecifikovaných při protokolárním předání dÍla nebo jeho části,
jsou-li tyto věci nezbytné k řádnému dokončenÍ realizace díla, zejména k odstranění vad a
nedodělků. Nese rovněŽ nebezpečívzniku škody na díle nebo části díla, kterého se týkají
r

ealizace

zb:ývaj ících či n

n

ostí.

7/ zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetí straně vadným plněním díla.

Zhotovitel je zodpovědný za:

a) jakékoliv ftrály a škody způsobené třetím osobám v souvislosti s plněnÍm díla aŽ do
vypršenÍzáruky za dílo,
b) všechna zranění, včetně nemocí a úmftívšech osob, které nastanou před vypršením
záruky za di]o a které budou zapříčiněny nebo vztaženy ke kvalitě provedení díla nebo
budou vycházet z chyb prováděnídÍla.

8/ Y rámci náhrady škody bude objednatel postupovat v souladu s právními předpisy.
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XlV. NEDoSTATKY PLNĚNí
1,/ Nedostatkem plnění zhotovitele se rozumí plněnÍ nebo nesplnění jakékoliv povinnosti
rozporu se soD, oP nebo závaznými podklady díla, zejména V rozporu s projektovou
dokumentací, ostatní dokumentací a pokyny objednatele.
V

2/ Y pYípadésporu smluvnÍch stran, zda má určítéplnění zhotovitele nedostatek ěinikoli, je

rozhodujícístanovisko znalce určenéhodle těchto oP.

3/ Zhotovitel je povinen na své náklady napravit veŠkerénedostatky plnění zjištěné v průběhu
provádění díla z vlastní činnosti nebo na základě upozornění objednatele či TDs, a to tak, aby
nebylo ohroŽeno splnění termínu předánÍ díla nebo závazných uzloých bodů. Neodstraněné
nedostatky představují překáŽkt-l převzetí díla, ledaŽe se objednatel rozhodne převzít příslušné
plnění s drobnými nedostatky. Nedojde-li mezi smluvními stranami při sepsání protokolu o
převzetí části díla k dohodě o termÍnu odstranění vad a nedodělku, se kteými je část díla
předávána a přebÍ'ána, pak plati že tyto vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit
nejpozději do 3o dnů od data vydání protokolu o převzetíčásti díla.

4/

JestliŽe zhotovitel neodstraní vadu nebo poškozeníve stanovené lhůtě, můŽe být
objednatelem (nebo v jeho zastoupení) stanoveno daturn, kdy nebo do kdy má b:Ít vada nebo
poškození odstraněno. Zhotoviteli bude toto datum oznámeno pokynem' JestliŽe zhotovitel aní do
tohoto oznámeného data vadu nebo poškozeníneodstraní nebo je zfujmé, že je zhotovitel
neodstraní přiměřeně dle charakteru vady nebo poškozenía tyto nápravné práce měly byt
provedeny na náklady zhotovitele, objednatel můŽe (podle vlastnívolby):
a) provést práci sám nebo prostřednictvÍm jiných osob, odpovídajícím způsobem a na riziko

náklady zhotovitele, avšak zhotovitel za tuto práci neponese žádnou odpovědnost] a
zhotovitel zaplatí objednateli účelněvynaloŽené náklady, které vznikly objednateli při

a

odstraňování vady nebo poškození;
b) stanovit odpovídajÍcísníŽenÍ ceny díla; nebo
c) jestliŽe vada nebo poškození zbavuje objednatele v zásadě veškeréhoprospěchu ze
stavby nebo jakékoliv většÍčásti stavby, odstoupit od SOD jako celku, nebo ve Vztahu ke
kterékoliv větší části díla, která nemůžebýt uvedena do zamýšleného uŽívánÍ' AniŽ by to

ovlivnilo ostatnÍ práva podle SOD nebo jiná, bude mít objednatel poté nárok na vrácení
veškeďch částek zaplacených za celé dÍlo nebo jeho část (podle okolnostl), plus náklady na
financování a náklady na demontáŽ díla nebo jeho části, úklid staveniště a navrácení
zařÍzení a materiálů zhotoviteli.

nrl. ánuKY

ZA

JAKosT

1,/ Zhotovitel odpovídá za vady, které se vyskytnou na díle po jeho převzetí objednatelem
v průběhu trvání lhůty pro uplatnění nároku z odpovědností za vady (záručnídoby)' Práva
z odpovědnosti za vady dÍla musí být uplatněna u zhotovitele v záručnídobě nebo záručnÍch
dobách, uvedené (-ých) ve S0D.
Záruční lhůty za jakost dÍla, za kvalitu pouŽitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení,
které zaručuje správnou funkcí a výkon dodaného díla, začína1ÍběŽet ode dne podpisu zápisu
o předání a převzetí díla. Záruční doby uvedené ve SoD mají vyššÍplatnost než záručnídoby
vyznačenéjednotlir47mi dodavateli a vyrobci jednotlivých zaiízenía materiálů jen pokud jsou tyto
z.áruění doby ve SoD delšíneŽ záruénídoby Wznačenéjednotlivýmí dodavateli a vyrobci
jednotlivých zatízení, strojů a materiálů. Na výrobky nebo komponenty zabudované do díla, na
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které dodavatelé nebo výrobcí poskytují záručnídobu delšínežzáručni doba uvedená ve SoD, se
vztahuje záruční doba garantovaná jednotlivými dodavateli a výrobci.

2/ V píípadéopravy nebo výměny vadných dílŮ zaiízeníse prodlužuje záruční|hůta o dobu, po
kterou se předmětné části zafizenÍ v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat.
V případě, Že se pro nedostatky jednotlivých dílůnemohIy provozovat dalšíčásti zařízení nebo
celkové zaíízení,pak platí prodlouŽení záruky i pro tyto dalšÍčástízařízení nebo pro celkové
zařízenÍ- Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitelzáruku v původnímrozsahu dle
tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady.
3/ Y přÍpadě, Že se u záručnílhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné
odstranění. Vada bude u zhotovÍtele reklamována písemně, formou protokolu o nahlášeni vady.
Protokoly o nahlášení vady objednate| zašle zhotoviteli emailem nebo jinou písemnou formou.
4/ Po doručení protokolu o nahlášenÍ vady je zhotovitel povinen pÍsemně potvrdit objednatelijeho
doručenínejpozději do 10:00 hod. následujícÍho pracovnÍho dne.

5/ V originálu protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady

rovněŽ den, kdyje vada skutečně odstraněna.

a

6/ Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným
způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášenívady dle svého uváŽení právo požadovat:
a) odstraněnívad dodáním náhradnÍho plněnínebo poŽadovatdodáníchybějícíčástidíla,
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/ objednatellhůtu stanovípříměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstraněnívady.
8/ V přÍpadě sporu smluvních stran, zda má stavba vadu či nikolí, je rozhodujícÍ stanovisko znalce
určenéhoobjednatelem dle těchto oP.

9/ V případě, Že objednatel uplatní v záručnídobě nárok z odpovědnosti za vady,zahájízhotovitel
práce na odstranění vad nebránícíchuŽívánídíla do 2 pracovních dnů od písómného oznámení
vad, a práce provede ve lhůtě 15-tí dnů ode dne pÍsemného oznámenÍ objednatelem. V případě,
Že zhotovitel prokáŽe, Že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologÍcké postupy,
klímatické podmínky apod' objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradní.
U vad, které by bránily řádnému provozu vodovodu, kanalizace, úpravny vody, čistírněodpadnÍch
vod, čerpacístanici apod' poŽaduje objednatel jejich odstranění do 48 hodin od uplatněné
reklamace. Na základě uplatněné reklamace zhotovítel do 24 hodin vyzve zástupce objednatele
kjednání, kde bude sepsán protokol o způsobu a termínu odstranění reklamované vady. Pokud
zhotovitel nenastoupí ihned má objednatel právo zadat odstranění havárie v ne1nútně.;ším
rozsahu u provozovatele čijínéhododavatele a vzniklé náklady mu přeúčtovat k náhradě.

I0/ Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určípřiměřený termín závazně
objednatel. Zhotovitei se zavazuje, Že zahď1ené odstraňování vady nebude bez váŽných důvodů
oddalovat, přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplnéhoodstraněnívady.
11,/ Zhotovitel dodá objednateli v den odstraněnívady veškerénové, případně opravené doklady
vztahujícíse k opravené, přÍpadně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jÍnérevizg
prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.

12/ Nenastoupili zhotovitel na odstraněnívady ve sjednané čistanovenélhůtě, nebo neodstrantli zhotovitel oznámené vady ve lhůtě stanovené objednatelem nebo jínélhůtě s ním písemně
dohodnuté, nebo oznámÉlípřed jejím uplynutím, Že vady vtéto lhůtě neodstranl, jeobjednatel
23
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oprávněn místo toho požadovat příměřenou slevu z ceny plnění nebo sám zajistit provedení
odstranění vady; nárok na smluvní pokutu a záruha zhotovitele za jakost nenÍ tímto postupem
objednatele nijak dotčena a zhotovitelje povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

t3l

Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu š]<ody vzniklé objednateli
v důsledku vady ani na smluvnÍ pokutu váŽící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady'

L4/ Pokud objednatel v rámci svého oprávnění volby uplatní právo na přiměřenou slevu z ceny
plnění, smluvní strany se dohodnou na přiměřené výši slevy odpovídajícízávaŽností vady. Pokud
smluvnÍ strany nedosáhnou dohody na přiměřené r4ýši slevy, určípřiměřenou r4ýši slevy z ceny
znalec určený podle těchto oP' Slevou není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plném
rozsahu.
15l Zhotovitel odpovÍdá objednateli za správnost dokumentace skutečnéhoprovedení díla, tedy
přejÍmá závazek, Že dokumentace skutečnéhoprovedení díla bude věrně, jednoznačně a úplně
zachycovat skutečnéprovedenÍ dokončenédíla.

)0ýl. ZNALEC

L/ lídetato smlouva uvádí, Že je rozhodující nebo určujícístanovisko znalce, má kterákoli smluvní
strana právo vyŽádat si stanovisko znalce jmenovaného pro daný obor v souladu se zákonem č.
36/7967 Sb', o znalcÍch a tlumočnících,ve znění pozdějšÍch předpisů.
Znalce určuje vŽdy objednatel po konzultaci se zhotovitelem, není-li jinde vtěchto oP
stanoveno, že znalce určíobjednatel, potom proběhne takové určeníbez konzultace se
zhotovitelem. Pokud má zdjem si stanovisko znalce uyŽádat zhotovitel, obrátí se na objednatele
s písomnou Žádostí o určeníznalce. V přÍpadě, že zhotovitel odmítne objednatelem navrŽeného
znalce dvakrát po sobě, určíjejobjednatel nezávisle na zhotoviteli, a to ize znalců zhotovitelem
odmÍtnutých. Takové určeníznalce objednatelem je pro zhotovitele závazné.

2/

vŽdy objednatel (nezávisle na tom, která
přičemŽ
a dalšínáklady vzniklé přibráním
odměnu
znalce),
vyŽádala
stanovisko
smluvnístrana si
popřeno, případně je smluvní
jejiŽ
znalce
stanoviskem
tvrzení
bylo
znalce hradí smluvnÍ strana,

3/ Dohodu o vyhotovenÍ stanoviska se znalcem uzavře

strany hradÍ v poměru neúspěchu jejich tvrzenÍ, lze-li jej určit; V ostatních přÍpadech smluvní
strany uhradí odměnu a dalšínáklady vzniklé přibráním znalce rovným dílem.
4/ Smluvnístrany se dohodly,

Že stanovisko

XVll.

znalce budou povaŽovat zazávazné.

PoJĚrĚruí

je povinen mÍt od převzetí staveniště do uplynutÍ poslednÍ záručnÍlhůty podle SoD
pro případ:
pojištění
uzavřeno
na stavbě, ať jiŽ vzniklé v souvislosti s plněním SOD nebo jinak, včetně
škody
a) vzniku
(nikoliv rnýlučně) pojištění pro případ odcizení, vandalismu ci živelnépohromy,
b) vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou objednateli v souvislosti s plněním
soD, a to jak z důvodu způsobení škody na jakémkoli majetku objednatele ,lak z důvodu
vzniku odpovědnosti objednatele za škodu vůčitřetím osobám v souvislosti s plněním
SoD zhotovítelem, a vzniku odpovědnosti zhotovitele za škodu vůčitřetím osobám
v souvislosti s plněním SoD, a to s horní hranicí pojistného plnění nejméně 5 000 000'Kč (slovy: pět miliónů korun českých) pro období od převzetÍ staveniště do uzavření
zápisu o předánÍ a převzetí díla a 2 ooo 000,- Kč (s|ovy: dva milióny korun českých) pro
1,/ Zhotovitel
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období od uzavření zápisu o předánÍ
podle SOD.

a

převzetí díla do uplynutí poslednÍ záručnílhůty

2/ Pojištění stavebně-montážních rizik uzavřené zhotovitelem pro předmět dané veřejné zakázky
musísplňovat po celou dobu plněníSoD tyto podmínky:
a) Pojištění stavebně-montáŽních rizik min. ve výši dle odst'

1_

tohoto článku. Tam, kde to typ

pojištění umoŽní bude pojíštěným a oprávněnou osobou objednatel, a to zejména u
pojištění díla, které je od počátku Ve VlastníctvÍobjednatele. Pojištění stavebně-montáŽních
rizik pokýá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáŽe nebo stavby. Vztahuje se na
škody na stavbě, konstrukci budovaného dÍla, montovaných strojích nebo technologických
celcích, montáŽnÍch a stavebních strojÍch a na zaiizenÍ staveniště. PojištěnÍ sá musí
vztahovat i na místa mimo staveniště, kde jsou jednotlivé věci a zaiízení, které tvoří nebo
budou tvořit součást díla uskladněny či montovány.
b) Mimo t4iše uvedené poŽadavky na pojištění stavebně-montáŽních rizik, musí pojištění ve
svém souhrnu (tj. stávající pojištěnÍ odpovědnosti a pojištění stavebně-montážních rizik)
zahrnovat po celou dobu plněníSoD minimálně:
o pojištění Živelní, které bude kr1ýt škody na majetku způsobenéŽivlem, tj. zejména
požárem a jeho průvodnímijevy, vybuchem, úderem blesku, nárazem nebo zřícenÍm
letadla, jeho částínebo jeho nákladu, povodní, zápIavou, vichřicí nebo krupobitím,
sesouváním půdy, zřÍcením skal nebo zemin, zemětřesenÍm, tíhou sněhu, námrazou,
nárazem dopravního prostředku nebo jeho nákladu, pádem pojištěné věci, pádem
stromů, stožárůapod', kapalinou unikajícÍ z vodovodnÍch zafizenÍ a médiem
vytékajÍcímv důsledku poruchy ze stabilních hasícÍchzařízenítak, aby vzniklo právo
na pojistné plnění laké za poškozenÍ nebo zničenípotrubí nebo topných těles
vodovodních zaYfuení vč. armatur, došlo_li k němu přetlakem nebo zmrznutÍm kapalíny
v nich, kotlů, nádrŽía výměníkových stanic vytápěcích systémůapod., došlo-li k němu
zamrznutím kapaliny v nich (tzv. sdruŽený Živel), neodborným zacházením, nesprávnou
obsl uhou, ú myslným poškozením,n ešikovnosti nepozorností a ned ba lostí
o dalšÍpojištěnítzv. montáŽnÍch a stavebních rizik a to tak, aby kromě přímých škod
vzniklých na stavbě vč. věcÍ pouŽítých pro její provedenÍ krylo i nepřÍmé škody a škody
vzníkléprojekční,konstrukční,materiálovou vadou nebo chybně provedenou prací zejména bude uzavřeno tzv. pojištění pro přÍpad přerušenÍ provozu, tzv. pojíštění
zkuŠebníhoprovozu a pojištěnÍ činnostízhotovítele při odstraňování vad v záruční
době'

Výše uvedený výčet konkrétnÍch rizik, včetně pojmenovánítypu pojištění,je pouze přÍkladný.

3/ Zhotovitelje jako pojistník povinen udrŽovat pojištěnítak, jak bylo předloŽeno, a to beze změn,
po celou dobu, po kterou má pojištění trvat, 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, vtakovém případě je zhotovitel povinen změnit rozsah pojištěnítak,aby pokýalo změněný
rozsah předmětu díla.
5/ Pojištění nesmí obsahovat podmínku, podle které pojištění zaniká v důsledku vzniku pojistné
události, ledaŽe v důsledku takové pojistné události dojde k vyčerpánÍvýšeuvedené horníhranice
pojistného plnění pro příslušnéobdobí uvedené ýše. Pokud je ve vztahu k pojištěnÍ škody na
stavbě výše uveden zhotovítel jako oprávněná osoba, které v důsledku pojistné události vznikne
právo na pojístnéplnění, musí být zhotovitel podle pojistné smlouvy povinen pouŽít pojistné plnění
na uvedení poškozeného majetku objednatele do původníhostavu.
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6/ Pojištění nesmí obsahovat Žádné výluky nad rámec ýluk, které jsou v obdobných případech
standardně pouŽívány, které by jakkoli omezovaly právo objednatele nebo třetích osob na
náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním SoD.

%. Povínnost mít uzavřeno pojištění můŽe zhotovitel
povinnost
mÍt uzavřeno pojištění můŽe zhotovitel splnit
splnit i uzavřením více pojistných smluv;
pojištění,
které se kromě prováděnÍ díla podle SoD vztahuje
úplně nebo částečněi uzavřením
pokudjsou
splněny ostatní podmínkytohoto odstavce.
i k prováděníjiných staveb,

7/ Spoluúčast se připouští nejvýše do 5

8/ Kopii pojistné smlouvy či smluv podle tohoto článku uýše je zhotovitel povinen

předat

objednateli nejpozději při uzavřeníSoD.

9/ Plnění povinnosti mít uzavřeno pojištění zhotovitel doloŽí objednateli vŽdy nejpozději do 14
dnů ode dne lhůty splatnosti pojistného podle kterékoli z pojistných smluv, kteqými plní svou
povinnost mÍt uzavřeno pojištění, předáním kopie dokladu o uhrazení pojistného na příslušné
poj

istné období objednateli.

10/ Zhotovitel je povinen při sjednávání veškených pojíštěnípodle tohoto článku jednat v úzké
součinnosti s objednatelem, průběžně jej informovat o veškerých důleŽitých skuteÓnostech
týkajícíchse sjednávánÍ pojištění a vyŽádat si k těmto skutečnostem jeho stanovisko.

X/lll.

JEDNÁNÍ A KoMUNlKAcE SMLUVNíoH STRAN

V TDs, AD a Ko_BoZP jsou oprávněni Wkonávat jménem objednatele práva a povinnosti, která
jsou jim vyhrazena, bez ohledu na to, zda to tyto oP Wslovně v souvislosti s určitou záležitostí
uvádí. Pro vyloučenípochybnostÍje objednatel vŽdy oprávněn vykonat veškerá práva a povinnosti
sám prostřednictvím osob uvedených v SoD; jeclnání objednatele má vŽdy přodnost před
jednánÍm TDS, AD a KO-BOZP. objednatelje oprávněn s okamŽitou účinnostíomezit nebo rozšířit
pověření TDs, AD a KO-BOZP písemným oznámením nebo statutárnÍm orgánem objednatele a
doručeným zhotovitel i.
2/ Smluvní strany si při uzavření smlouvy předají seznam veškeých osob, u nichž je v souvislosti
s plněním SoD Žádoucí, aby druhá smluvní strana měla jejich kontaktní údaje, včetně veškeých
pověřených pracovníkůobjednatele a vešker"ých pověřených pracovníkůzhotovitele. Předaný
seznam bude uvádět zejména jméno a přijmenÍ, funkci ve vztahu k plněnÍ SOD, adresu

pracoviště, číslopřímé pevné telefonní linky, pokud takovou mají a mobilního telefonu,

a elektronickou poštovnÍ adresu' Tyto údaje budou uvedeny také ve stavebním deníku.

3/ Smluvnístrany jsou oprávněny kdykoli, sokamŽitou účinností,změnit osoby a údaje uvedené
seznamu osob a takové změně písemně informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného

V

odkladu, nejpozději do pětl dnŮ od JeJÍho vzniku.

4/ Komunikace předpokládaná SoD mezi smluvními stranami či mezi některou ze smluvních
stran a třetí osobou (bez ohledu, zda se jedná o oznámení, vyrozumění, informaci, vyjádřeni
souhlas, sdělení či o jiný druh komunikace) musí být provedena písemně, kde tato smlouva tak
stanoví. Pokud jednotlivá ustanovení SOD nevymezují prostředky komunikace jinak, můŽe být
písemná komunikace doručena adresátovi osobně nebo zaslána kurýrem, doporuěenou poštou,
faxem nebo e-mailem. Písemná komunikace musÍ byt podepsána osobou nebo označena jménem
osoby, která ji odesílá, a musí být učiněna v českémjazyce'
5/ Nestanoví-li soD v určitémpřípadě jinak nebo nedohodnou-li se smluvní strany jÍnak, musí byt
p;lsemná komunikace směrována na adresy uvedené v záhlaví SoD. Změny doručovacích údajů
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musí být oznámeny druhé smluvní straně písemně bez zbytečnéhoodkladu, nejpozději do 5 dnů

od jejich vzniku.

6/ Potvrzení adresáta o přUetína opisu nebo stejnopisu pÍsemnékomunikace prokazuje doručení
takové písemnékomunikace' AniŽ by tím byla dotčena kogentní ustanovení právních předpisů,
neprokáŽe-li adresát opak, má se za to, Že za dŮkaz o doručenípísemnékomunikace se považuje:
a) potvrzení adresáta o přxetí zásílky nebo poznámce kurýra o odmítnutí přijetí zásilky
adresátem v záznamech kuýra, v případě zaslání kuýrem,
b) potvrzení adresáta o přijetí zásilky na poštovnÍ doručence nebo poznámka pošty
o odmÍtnutí přijetí zásilky adresátem nebo o neúspěšnémpokusu doručit zásilku
adresátoví, 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 uŽUÍ ustanovení občanskéhosoudnÍho řádu upravujícÍ doručování

právnickým osobám.

XlX. UKoNČeruísMLoUVY, oDsToUPENí

t/ 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 zhotovitel je oprávněn odstoupit od

smlouvy, jestliŽe okolnosti vyššímocí u
druhé smluvnístrany trvajÍ déle neŽ tři měsÍce, a to podle své volby částečně nebo úplně.

3/ JestliŽe zhotovitel neplní nebo nesplní některou povinnost podle SoD nebo těchto oP, můŽe
objednatel oznámením vyzvat zhotovitele, aby opominutí uvedl do pořádku a napravil je ve
stanovené přiměřené lhůtě. objednatelje mímo případy dle $ 2002 odst. 1 občanskéhozákonÍku
oprávněn odstoupit od SoD v následujících případech:
a) zhotovitel ve své nabÍdce uvedl nesprávné nebo neplatné informace, na základě kteých
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 díla objednateli,
příčemŽ za den předání dÍla objednateli se povaŽuje den potvrzení protokolu o předání
díla;

d) zhotovítel se dostane do prodlenÍ s dokončenímněkterého z mílníkůdle čl. lll. soD
přesahujícího 90 dní, přičemŽ za den dokončenípříslušnéhouzlového bodu se povaŽuje
den potvrzenÍ přÍslušnéhozápisu o dokončeníuzlového bodu;
e) zhotovitel opustÍdílo nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v řádné realizaci předmětu
dÍla a/nebo v plněnísr4ých povinnostÍ podle SOD nebo oP;
f) zhotovitel pouŽije pro plněníSoD poddodavatele v rozporu oP;
g) hrubě nebo opakovaně nekvalitního plnění zhotovitele, na néŽ byl 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 porušenípředpisů BOZP, Po a oŽP, na něŽ byl zhotovitel
objednatelem upozorněn a nezjednaI nápravu;
j) opakované (minimálně dvakrát) porušení povinností vypl;ývajícÍch z ustanovení SoD nebo
OP;
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k) v případě zahájení insolvenčnÍho řízeníproti zhotoviteli, rozhodnutí o vstupu do likvidace

zhotovitele;

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

4/ Objednatel má rovněŽprávo na odstoupeníod SoD vpřípadě, Že projektu nebude poskytnuta
nebo bude zrušena, resp' sníŽena přislíbená podpora dotačníchpÍostředků.
5/ Zhotovitel je oprávněn od SoD odstoupit pro případ prodlenÍ s úhradou ceny dÍla nebo její části
ze strany objednatele o více neŽ 9o dní.

6/ odstoupení od smlouvy je účinnéokamŽikem doručenÍpísemného oznámení

o odstoupení

uváděj ícÍhod ůvod odstoupení d ruhé sm luvnÍ straně.

7/

Poté, co oznámení o odstoupení ze strany objednatele vstoupilo vplatnost, se veškeré
nesplatné pohledávky objednatele vůčizhotoviteli stávají splatnými. Dále můžeobjednatel
odmítnout dalšÍplatby zhotoviteli, dokud nejsou:
a) stanoveny ceny provedených prací, jejich dokončenía odstranění všech vad, škody
způsobenézpoŽděním při dokončenífisou-li) a všechny dalšínáklady způsobené objednateli
postupem dle SOD a OP, a/nebo
b) neobdržíod zhotovitele náhradu za všechny nráý a škody, které utrpěl objednatel, a
veškerémimořádné náklady které objednatel vynaloŽil nebo v budoucnu bude muset
vynaloŽit na řádné dokončenírealizace předmětu díla po započtenívšech částek splatných
zhotoviteli. Po obdrŽení náhrady za všechny tyto ztráty, škody a mimořádné Wdaje vyplatÍ
objed natel zůstatek zhotoviteli.

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

9/ V případě odstoupenÍ kterékoli smluvní strany od smlouvy není objednatel povinen zhotovitelí
Vracet jiŽ provedenou stavbu ani jiná plnění jiŽ obdrŽená v rámci plnění SOD (včetně veškeých
dokumentů a elektronických médi|. Neprodleně po odstoupení od smlouvy předá zhotovite|
objednateli veškerá dalšíplnění jiŽ zhotovená (byt jen částečně) v rámci plněníSoD do účinnosti
odstoupení (včetně veškeých dokumentů a elektronických médi0. Odstoupil-li od smlouw
zhotovitel zdůvodu na straně objednatele, má zhotovÍtel právo na uhrazenícenyjiŽ provedeného
plnění; pokud bylo určitéplnění zhotovitelem provedeno pouze částečně,určÍcenu náleŽející
zhotovitelí objednatelem určený znalec' odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodu na straně
zhotovitele, je zhotovitel povinen vrátit objednateli již uhrazené ceny plnění spolu s úroky
určenými podle občanskéhozákoníku a objednatelje povinen zhotoviteli uhradit náklady účelně
vynaloŽené zhotovitelem v souvislosti s dosud provedenými pracemi v rámci plnění SoD; pro
WloučenÍpochybností nemá zhotovítel vtakovém případě právo na úhradu srných nákladů
spojených s ukončenÍmsvých činností,vyklizením staveniště ani jiných nákladů spojených s
odstoupením objednatele od smlouvy.

1Ol Strana, na jejíŽ straně vznikl důvod k odstoupení od smlouvy, a to v případě odstoupení
objednatelem z důvodu na straně zhotovitele, uhradÍ druhé straně škody způsobené jí
odstoupením od smlouvy, včetně vícenákladů vynaloŽených na dokončeníplněnÍ podle SOD a na
náhradu škod vzniklých prodlouŽením lhůt na dokončení plněnÍ v případě odstoupení
objednatelem z důvodu na straně zhotovitele'

1'1'/ v případě odstoupeni' kterékoli smluvní strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit
staveniště ve lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, Že zhotovitel v této
lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizenÍ na náklady
zhotovítele,
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72/ v případě odstoupení kterékoli smluvní strany od sm|ouvy zahájí smluvní strany inventuru
předmětu plnění ve lhůtě nejpozději tří pracovních dnů od oosioupeňí od smlouvy.
v přípaoě, 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 vznikló porušenímsmlouvy, práv objednatele ze záruk zhoIovitele za jakost včetně
podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele,
ani
dalšíchpráv a povinností, z jejichŽ povahy plyne, Že majítrvat i po ukončenísmlouvy.

14l SmluvnÍ strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen
částidíla.
15l V případě předčasnéhoukončení SOD je zhotovitel povinen poskytnout objednateli bezplatně
nezbytnou součinnost ktomu, aby objednateli nevznikla škoda vdůsledku ukončeníprací

zhotovitelem.

xX.

FINANČNíánuxn

ý Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytnout dle níŽe uvedených podmÍnek finančnízáruku
podle $2029 občanskéhozákoníku (dále jen ,,bankovnÍ záruka''), 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 jinak.

2/ vyslavení bankovní záruky doloŽí zhotovítel objednateli originálem záručnílistiny vystavené

bankou s platným povolenÍm působit v Českérepublice jako baňka ve prospěch objeánatele jako
qýlučně oprávněného. Bankovní záruka musí blýt Vystavena jako neodvotatelná a
bezpodmínečná,
přičemŽ banka se zaváŽe k plnění bez námitek a na prvnÍ výzvu objednatele. BankovnÍ
záruka se
řídÍ příslušnými ustanovenÍmi občanskéhozákonÍku a musí splňovat tyto podmínky:
a) banka se vbankovnÍzárucezaručí za zhotovitele aŽ do výše 30% zcený dila uvedené v

soD,

b) bankovní záruRa bude platná a účinnápo dobu provádění díla alespoň do dne podpisu
protokolu o odstranění posíednÍ vady díla, uvedené V protokolu o předání kompletního

díla a v kolaudačnímsouhlasu;

c) ZáruRa 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 nesplníl'ani po předchozí pÍsemné výzvě

objednatele v poskytnuté příměřené lhůtě anebo v přÍpadě prokázané škody způsooené
zhotovitelem. Záruka za provedení díla zajišťuje splnění povinností zhotovitele dle této
SoD nebo oP, především pak:
t povinnost udrŽovat záruku za provedení díla Ve stanovené V'ýšÍa stanoveným
způsobem;
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 vlátit poskytnutou
dotaci, resp. jejÍ část;
. povinnost udrŽovat pojištění v souladu s SoD nebo oP;
povinnost provádět dílo řádně, za podmÍnek sjednaných soD nebo oP; za porušenÍ
' povinnosti
řádně provádět dílo v souladu s SoD nebo oP se povaŽuje zejména
prodlení se splněnÍm lhůty pro dokončení, dodrŽování závaznýcň milníŘů
dlá soD
nebo oP a platného Harmonogramu postupu prací;
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a

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

Bankovní garanci (originál záruční listiny) předloŽí zhotovítel objednateli ke dní uzavření
smlouvy o dÍ|o. Na základě pÍsemné Žádosti zhotovítele, předloŽené ke dni uzavření Smlouvy o
dílo, můŽe objednatel stanovit lhůtu pro předloŽení bankovní garance delši ne však delšÍnež ke
dni předání a převzetí prvnÍho staveniště. V případě nesplnění této povinnosti je objednatel
oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit již bez dalšího.

3/

Bankovní záruka bude objednate|em uvolněna do pěti (5) pracovních dnů po podpisu
protokolu o odstraněnÍ poslednÍch vad či nedodělků uvedených V protokolu o předání dÍla
objednatelí nebo v kolaudačnímsouhlasu a po úhradě uplatněných nároků na smluvní pokutu čí

4/

náhradu škody.

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

výši
nákladů
jakéhokoli
vůči
objednateli,
zhotovitele
pokuty,
závazku
nesplněného
uplatněné smluvní

nezbytných k odstranění vad díla, škod způsobených plněnÍm zhotovitele V rozporu s touto
smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle míněníobjednatele důvodně odpovídá náhradě
vadného plnění zhotovitele.

6/

Před uplatněni'm plnění bankovní záruby oznámí objednatel pÍsemně zhotoviteli výši plnění,

které bude objednatel od banky požadovat.

7/ Pokud by kdykoliv v průběhu provádění díla měla b1ýt bankovní záruka ukončena před
stanoveným dnem nebo pokud dojde před tímto dnem k vyčerpáníbankovní záruky, je zhotovitel
povinen ňejpozději třicet (30) dnů před dnem jejího ukončenínebo nejpozději do deseti (1o) dnů
odjejího účerpánípředat objednateli novou bankovní záruku, Vystavenou za podmínek
stanóvenýcn SoD nebo oP, nebo písemné prohlášeníbanky o prodlouŽení účinnostipůvodně
vystavené bankovní záruky. Tato nová nebo prodlouŽená bankovní záruka musí být úiinná
aiespoň po dobu jednoho roku nebo do konce závazné doby jejího trvání podle tohoto článku a
pouŽije se na ní ustanovenítohoto odstavce"

Zhotovitel není oprávněn se domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku
pro neoprávněné čerpáníbankovnÍ záruby, pokud byl na závady v provádění díla nebo na ýskyt
vad nebo záručníchvad dÍla, které byly důvodem čerpáníbankovnÍ záru(y, upozorněn a tyto vady
bezodkladně neodstranil nebo neprokázal,Že nenastaly, nebo se s objednatelem nedohodljinak.

8/

V případě předčasného ukončeníSoD vrátí objednatel zhotoviteli záručnÍ listiny po řádném
závazných předpisů a ze smluvní
splněnÍ' všech povinností Zhotovítele vyplývajících

9/

ze

dokumentace, které s ohledem na jejich charakter předčasným ukončením SoD nezaniknou.

na vlastní náklady zajistí splnění svých závazkŮ vyplývajícÍch z odpovědnosti za
vady díla zárukou za odstranění vad v záručnÍdobě ve výši 30% z skutečnéceny dÍla' Zhotovítel
preáá oojeonateli listinu záruky za odstraněnívad v záručnídobě do doby před vydáním protokolu
o převzetí díla' Subjektem VystavujícÍmlistinu záruky za odstranění vad díla v záručnídobě bude
banka. Objednatel je oprávněn ěerpat záruku za odstranění vad v záručnídobě v plném rozsahu.
V případě čerpánízáru{y je zhotovitel povinen poskytnout do 7 dnů objednateli novou záruku tak,
aby splnil povinnost udrŽovat 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 wplývajícíz odpovědnosti za
odstraněnívad díla v záruÓní době .
1O,z Zhotovitel
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XXl. oPATŘrruí oBJEDNATELE V pŘÍpnoĚ
NEPLNĚNí svtlouw ZE STRANY ZHoToV|TELE

ý objednatelje oprávněn zasáhnout při neplnění ujednání SoD nebo oP zhotovitelem, a to na
náklady zhotovitele. Rozumí se tím předevšÍm, že můŽe sám nebo prostředníctvím třetí osoby
zrealizovat některé části díla, práce vedlejší a pomocné, úklidy, bezpečnostníopatřenÍapod., a to
zvláště v těchto případech:
a) zhotovitel je v prodlenÍ delším neŽ 30 dnÍ oproti schválenému harmonogramu prací a
opatřen( která zhotovitel na výzvu objednatele ve stavebním deníku navňl, nevedou k
odstranění prodlení,

b) nedochází k pravidelnému (minímálně 1x týdně) úklidu staveniště, čiodstraňování

odpadů vzniklých činnostízhotovitele, a to ani V dodatečnélhůtě stanovené zápisem
objednatele Ve staVebním deníku.
c) přes písemnéupozorněnÍ objednatele ve stavebním deníku nejsou ze strany zhotovitele
na stavbě dodrŽovány zejména (nikoliv vylučně) předpisy BOZP, Po a oŽp,
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
základé pokynu objednatele, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dÍlo včas, v předepsané
kvalitě a se všemi náleŽitostmi a postihy v případě nesplnění těchto povinností v souladu se
smlouvou o dílo. RovněŽ nezaniká aní záruka zhotovitele za jakost díla jako ceiku, resp. jeho
odpovědnost za vady dÍla jako celku, ani nejsou jakékoliv jeho závazky a povinností vypl1ivajíóí ze
SoD dotčeny, ani se jich nemůŽe zhotovitel vzdát čijinak se znichvyvázat, což v plném rozsahu
platí i o jakýchkoliv dÍlčíchzávazcích a povinnostech zhotovitele v tomto ohledu.
3,z Pokud zhotovitel nebyl schopen včasnéhonebo kvalitnÍho plnění dÍla nebo jeho části a tyto
práce, dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejích splnění objednatel, je objednatel oprávněn s
tím spojené náklady po jejÍch vyčíslenÍčerpatz bankovnÍ záruly nebo ijednostranně započístna
splatné či nesplatnó pohledávky zhotovitele včetně smluvních pozastávek.

XX!l.VYŠŠí
tvoc
7/ Každéprodlení při provádění smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněním závazku ani
nebude důvodem k vyrovnání škod kteroukoliV stranou, jestliŽe takovéto zdrženínebo neplnění je
způsobeno okolnostmi ve smyslu s 2913 odst. 2 občanskéhozákoníku. odpovědnost však
nevylučuje překáŽka, která vznikla v době, kdy povinná strana byla již v prodlení s plněním své
povinnosti, nebo vznikla v důsledku z jejích hospodářských poměrů
2/ Za

okolnosti vyššímoci se považujítakové mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné
vůlitésmluvnístrany, která se jich dovolává, a které piiuzavÍrání
smlouvy nemohla předvÍdat, a které jÍ bráni aby splnila své smluvnÍ povinnosti, jako např. válka,
Živelné katastroÍy, generální stávky apod. Za okolnosti vyššímoci se naproti tomu nepovaŽují
zpoŽděnÍ dodávek poddodavatel ů, výpadky médi í a pod.
pYekážky vzniklé nezávisle na

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

nejpozději však do tří (3)
kalendářních dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolnostÍ vyššÍmoci a takóvou zprávu íhned
písemně potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní štranu o ukončeníokolností vyšší
moci' Na poŽádání předložísmluvnístrana, která se dovolává vyššímoci, věrohodný oůt<az o iéto
skutečnosti'
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4/

Po1ud trvánÍ zásahu či okolnosti vyššÍmoci nepřesáhne, byt přerušováno, v souhrnu tři (3)

měsíce, plnění SoD bude prodlouŽeno o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání
přesáhne, byt přerušováno, v souhrnu tři (3) měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou
mezi smluvními stranami.

5/

V přÍpadě, Že stav vyššímoci bude trvat déle neŽ
odstoupit od smlouvy.

tři (3) měsíce, má druhá strana

práVo

Xxlll. ŘíoícíPRÁVo, sPoRY, soUDY

ý

NenÉIi ve smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy mezi smluvními stranami

usta noven í zákona č. 89 /

2ot2 Sb.,

obča nské ho zá kon íku'

2/ Y píípadérozhodnutí otázhy, zda je dílo provedeno vsouladu stechnickými podmínkami

a

technickými specifikacemi stanovenými smlouvou, anebo závaznými podklady díla, budou obě
strany respektovat stanovisko nezávislých institucí, kterými budou oblastní inspektorát práce
(olP) a Technická inspekce Českérepubliky (TlČR), přÍpadně dalšínezávislé tuzemslté zkušebny,
znalci čiorganizace podle jejich příslušnostia oborů působnostidle právnÍch předpisů, směrnic a
nařÍzeníplatných v Českérepublice, na nichŽ se strany dohodnou.

3/ Zhotovitel prohlašuje, Že zaiízenínebo jeho části, které je součástídíla, nevykazuje Žádné
patentové nebo jiné právnÍ vady, je patentově bez závad a neporušuje práva třetích stran.
Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškerénáklady a škody, které mu vzniknou
v případě, Že třetístrana up|atnívůčíobjednatelinároky z právních vad týkajÍcíchse díla dle SoD'

pokud tuto skuteěnost oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečnéhoodkladu poté, co se o ní

dozví.
1hotovi|el se zavazuje uhradit objednateli jakékólí vylohy a škody v případě, Že budou vůčí
objednateli uplatněny ztitulu uŽíván( dodaného zařízení vČeskérepublice anebo provozních
předpisů předaných zhotovitelem vrámci plněnÍS0D nebo ztitulu jiných právnÍch vad díla nebo
jeho částí.JestliŽe budou vůčiobjednateli třetími stranami uplatněna jakákoli práva v souvislosti
s dílem, poskytne zhotovitel objednateli při projednávání takových záleŽitostí na vlastní náklad
veškerou podporu a součinnost.

4/

XXIV. osoBNÍ Úorur
objednatel i zhotovitel berou na vědomí, Že každý z nich můŽe v ro|i správce zpracovávat
osobni údaje fyzických osob vystupujÍcích na straně druhé smluvnÍ strany (identifikačnía
kontaktní údaje, pracovní či korporátní zaiazení a záznamy komunikace) a případně dalšÍchosob
zapojených na plnění SoD jakoŽto subjektů údajů,a to pro následujícíúčely:
a) uzavření a plnění smluv s dodavateli a smluvními partnery;
b) vnitřní administrativní potřeby, evidence a statistika;
c) ochrana majetku a osob správce;
d) ochrana práv a právních nároků správce;

V

e) plnění obecných zákonných povinnostÍ správce.

2/ PrávnÍmi základy pro zpracování osobních údajůdle výše uvedených účelůjsou:
a) oprávněný zďjem správce na uzavřenísmluv a plnění uzavřených smluv (pro účelodst.
1,/ pÍsm. a)uýše)

b) oprávněný zájem správce na evidenci uzavřených sm|uv a na tvorbě statistik a evidencí
správce (pro účelodst. 1,z písm. b) výše), ochraně jeho majetku, zaměstnanců a třetÍch
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osob (pro účelodst. I písm. c)výše), ochraně právních nároků správce (pro účelodst'
písm' d)výše)
c) plněnÍ právnÍch povinnostísprávce, zejména z oblasti daňové a účetní(pro účelodst.
písm. e)Wše)

1rz

!/

3/ osobní údaje budou zpracovávány pro účeldleodst. t/ pÍsm. a) výše po dobu účinnostiSoD a
oP, pro účelydle odst. ý písm. a) aŽ pÍsm. d) výše po dobu trvání promlčecídoby, Včetně doby
poknývajÍcÍ její případné stavení či přerušení, typicky však ne déle neŽ 16 let po ukončení
účinnostiSmlouvy a pro účeldle odst' ý písm. e) výše po dobu plnění příslušných zákonných
povinností.

4/ Subjekty údajůjsou v případech stanovených právními předpisy oprávněny:
a) poŽadovat přístup k osobním údajům;
b) poŽadovat opravu, doplněníčivýmaz osobních údajů;
c) poŽadovat vysvětlenÍ zpracování osobních 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 údajůvystupující či zapojené do plnění SoD na
jejich straně o zpracování jejich osobních údajůdle této kapitoly. Detai|ní informace o zpracování
osobnÍch údajůdle tohoto článku jsou dostupné u Smluvní strany vystupujícíjako 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 stÍany se zavazují chránit
rovněŽ veškeréosobní údaje osob nespadajÍcích do kategorií specifikovaných v čl. !/. výše, se
kteými se v rámci výkonu práv a/nebo plnění povinností dle této SoD seznámí, a zavazují se o
těchto osobních údajíchzachovávat mlčenlivost a plnit ve vztahu k nÍm všechny povinnosti
vypl:ývajícíz právnÍch předpisů na ochranu osobnÍch údajů.V případě, že by při plnění této SoD
mělo docházet ke zpracování osobních údajůjednou SmluvnÍ stranou jakoŽto Zpracovatelem pro
druhou Smluvní stranu jako správce, zavazujÍ se Smluvní Strany na Žádost kteréko|i 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.

xxv.ávĚREČNÁ USTANoVENí
1rz Smluvní strany se zavazujÍ řešit vzniklé spory dohodou' KaŽdá ze smluvních stran je povinna
do 10ti dnů od pÍsemnévýzvy 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 stran,
bude toto platit i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně
samé. Zhotovitel není oprávněn převést práva a závazky vyplývajícíze SoD na třetí stranu bez
předchozÍlro písem ného souh lasu objed natele.

3/ V případě, 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,
neúčinnéhonebo neproveditelného ustanovení. V případě, Že se v Podmínkách vyskytne mezera V
úpravě, platí úprava, kterou by strany pří znalostí tohoto nedostatku zvolily.

33

é.1.'

t'r. "ř'
|'

:i.r'

;i '

'

i,

' ., -,' { ';
'l ,lr I
..r.\ .a|,l;r.,

PřÍloha č. 1Smlouvy o dílo

pro konkrétní případ ujednáno jinak, pak opomeneji objednatel
jakákoli
práva,
nebo
vyžadovat jakákoli plnění' která mu příslušípodle SoD nebo
kdykoli uplatnit
oP, případně podte obecně závazných právních předpisů, neznamená to, Že se takovych práv

4/ Pohud není v SoD nebo oP

vzdal.

5/ Pokud nenÍ ve SoD nebo 0P pro konkrétnípřípad ujednáno jinak, pak jakékoli nároky
smluvních stran musí b1ýt uplatněny písemně doporučeným dopisem. Za datum uplatněnÍ nároku
platí datu m razítka podacÍho poštovnÍhoú řad u.

6/ Smluvní strany se dohodly, Že vsouladu s ustanovením $630 odst. 1 občanského zákoníku
prodlužujípromlčecídobu nároků vzešlých ze SoD a/nebo oP na dobu 1o (deseti) let.
7/ Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení SoD a oP byla jakákoliv práva
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami ěi zvyklostí
zachovávaných obecně či v odvětví týkajÍcím se předmětu plnění této smlouvy, ledaŽe je ve
smlouvě vyslovně sjednáno jinak' Vedle shora uvedeného si strany potvrzujÍ, Že si nejsou vědomy
Žádných dosud mezi ními zavedených obchodních zvyklostíči praxe.

a

8/ Smluvní stÍany se dohodly, že záuazek zaplatit smluvnÍ pokutu nevylučuje právo na náhradu
škody ve výši, v jaké převyšuje smluvnÍ pokutu.
9/ V případě, kdy bude smluvní pokuta sníŽená soudem, zůstává zachováno právo na náhradu
škody ve ýši, v jaké škoda převyŠuje částku určenou soudem jako přiměřenou a to bez
jakéhokoliv dalšÍho omezení'

10/ Pokud jakýkoliv právní předpis stanovÍ pokutu (penále) pro porušenísmluvní povinností

(kdykoliv během trvání SoD), pak nebude takorným nárokem nijak dotčeno právo na náhradu
škody ve rlýši, v jaké převyšuje penále stanovené zákonem.

1V

Qdlišně od zákona si smluvní strany ujednávajÍ, Že plnění zhotovitele nemůŽe být odepřeno,
s 1912 odst. 1 občanskéhozákoníku.

ani když budou splněny podmÍnky

12/ 3ým podpisem smlouvy o dío obě smluvní strany stvrzují, Že se seznámily s celým obsahem
smlouvy o dílo a obchodních podmínek Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1. 9.2ot9,
které jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo včetně jejich přiloh a nemají pochybnosti o výkladu
jejího znění a uzavÍrají smlouvu o dílo na základě svobodné vůle.

4.?.

V Pardubicích

al.o/

Za objednatele:

lng. Martin
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

l'oDíJi'o ř'"

.\ KÁNA{.1{ÁC!

PakDUltlC?, e.r.

Trp[c-lto Zotd 53o (a FÁREtUBlcE

!l

uť. clcotoootl
oR ts Hl(, o.ilí B. vlotltl g}t
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PřÍloha č. 1Smlouvy o dílo

Svým nÍŽe uvedeným podpisem potvrzuji, Že jsem
obchodnÍmi podmínkami:

se pečlivě seznámil

za zhotovitele

šrnoss - protlaky s.r.o"

dodávky zemních prací, zemnÍ protlaky
Revoluční1033, 534 01 HollcE
lč| 28777603

2Č* 2a:2

olČl Q28777503

mobltr 609

0í0 i2l'7?7 L09764'l7r652249
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s

vyše uvedenými

Příloho č' 1 zadóvací dokumentace

Krycí list nabídky

.,Holice.5. květnd - vodovod
zadavatel zakózky

-

práce"

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
sídlo: Teplého 2o74, Pardubice, 530 02
Ič:607o8637

Nabídku předkládá uchazeč

obchodní firma / název práv. osoby/
Obchodní firma /jméno a příjmení u fyzické
csoby:

- protlaky

s.r.o

Sídlo / místo podnikání

Revoluční1033, 534 01 Holice

lČ, bylo-lipřiděleno:

28777603

DlČ, bylo-li přiděleno

Kontaktní osoba uchazeče s uvedením
liří štross 608 03 03 21
telefonního, faxového a e-mailového spojení šárka Leczová 773 652 24g
stross. protlaky@seznam.cz

Nabídková cena uchazeče:
Celková cena za realizaci Veřejné zakázky (bez DPH) v Kč
DPH

Cena včetně DPH

L 492 L78,- Kč
313 357,- Kč

1 805 535,- Kč

V Holicích dne 31. 3.2022

Podpis osoby jednajícíjménem uchazeče:

Jiří Štross, jednatel

|jméno, přÍjmení]

[funkce]

REKAPITULACE STAVBY

KÓd:
Stavba:

Holice ulice 5. května _ vodovod

KSO:
Místo

k'r].Holice v Cechách

55941822

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Zhotovitel:

ŠrRoss - protlaky

16.3.2022

IC:

DlČ
IC:

s'r.o., Revoluční 'lo33, 534 01 Holice

DlČ:

Proiektant:

BKN,spol.s r.o.Vladislavova 29ll,566 0'1Vysoké Miito
Zpracovatel:

28777603

c228777603

IC:

'15028909

DlČ:

c215028909

IC:

DlČ
Poznámka:

Soupls pracl Je sestaven s vyuzltlm uenove soustavy ul-<s. PolozKy, Ktere pocnazt z teto cenove soustavy, Jsou ve stoupct 'uenova soustava'
označeny popisem 'cs ÚRS'a rovní príslušnéhokalendá ního pololetí. Veškeré dalšíinformace Vymezujícípopis a podmínky pouŽitítěchto
poloŽek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny p ímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na WWW.cS-urs.cz, sekce
Cenové a technické oodmínkv.

Gena bez DPH
DPH základní
sníŽená

Cena s DPH

'l 492178,00
Sazba daně

V Šedaně
313 357,00
0,00

Základ daně
1 492178,00
0,00

21,000/o

15,00%

v

czK

I 805 535,00
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REKAPITULAcE oBJEKTŮ srnveY A souplsŮ pnncí
KÓd:

55941822

Stavba:

Holice ulice 5. května _ vodovod

Místo:

k.ti.Holice v Cechách

Datum:

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:
Popis

Cena bez DPH

Náklady stavby celkem

04
VoN

BKN,spol.s
r.o.Vladislavova 2911,566

Zpracovatel

Kd

lo

16.3.2022

Vodovod _ ulice 5. května
VedeIjšía ostatní nákIady stavby

Strana 2

z2

[CZK]

Cena s DPH [CZK]

1 492 í78'00

1 805 535,38

1 463178,00

1 770 445,00

29 000,00

35 090,00

Tvp

STA
VON

t.
' SOUPIS
PRACI

Stavba
Holice ulice 5. května - vodovod
Obiekt:

lo 04 - Vodovod - ulice

5. května

k.Ú.Holice v Čechách

Místo:

16. 3.2022

Datum:

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Šrnoss- protlaky

Zpracovatel

pČ Typ

Mýto

s.r.o., Revoluční1033, Holice

Kód

MJ

Popis

MnoŽství J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem

7

HSV

Práce a dodávky HSV

D

1

Zemní práce

132201202

Hloubení zapaŽených i nezapaŽených nýh šířky přes
600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do '1 000 m3

lx

1

m3

viz. přílohy PD: D.04'3
+2'60-0'90*(1'2í +1,22)12+4,4o*o,9o- (1,22+
1 09'50-0'90-1'2'1
1,24)12+ 1,40. 0,90- (1,24+ 1,23)t2

2-0'9011'23+1'21

)/2+1 60'98-0'90*1,21

+8,50-0,90-(.í'2.l

+

1,22) 12+ 1 1,40- 0,90* 1,22

7,7 0-O,90- (1,21 +1,23)t2+1 1,30*0,90- (1,23+1,24)t2+4,30.0,90

*í,24+4,05*0,90" (1,24+1,22)
12

,25.o,90-(1 ,22+1 ,21)12+79,28*0,90*1 ,21 +1 0,30.0,90-(1 ,16+
1,1 1)12+ 1,4- O,9O* (1,1 1 +1,1 0) t2
7,20-0,90. (1,1 1 +1,07)t2+7,50-0,90*(1,16+1,07)t2+24,60-0,90
-(1,27+1,25)t2
1

7'9o-0,90-(í'28+1,27)12+2,5o-o,9o- (1,29+1,28)l2+8,30-0'90-(
1,30+1,29)t2
í 0'41*0,90*1,30+7'59-0'90-(1,31+1,30)12+12,9o-0'90"(1,33+
1,31)t2
14,50-0,9011,35+1,33)t2+9,20*0,90.(1,36+1,35y2+6,50*0,90
.(1,37+1,36)12
5,70.0,90-(1,38+1,37)12+1 5,8O*0,90-(1,46+1,38y2+2,90"0,90
-(1,46+1,47)12

3,70*0,90* 1,47 +2,20*0,90"(1,48+1,47)t2+0,10"0,90přípojky - viz. pří|ohy PD: D.04'

2,55-0'90-1'36+4,55*o,9o"1,21

1,48

+2'00*0,90-1,30+4'55-0,90-'í,

21+1 ,10.0,90.1 ,30

4,55',0,90. 1,21 +1,70*0,90"1,30+4,55*0,90*1,21 +1,70.0,90-1,
30+0,55.0,90-'l ,21
'1,50-0,90-1,36+0,55*0,90"'t,50+2,20*0,90*1,36+0,55.0,90-1,
21+2,20*0,90*1,36
4,55.0,90. 1,21 +2,80*0,90*1,30+0,55.0,90.1,21 +2,20-0,90-1,
36+0,55-0,90-1 ,2 1
2'20-0'90-í'36+4,55*o,9o"1,21 +2,70-0,90-1,30+0'55-0,90-1,
21 +2,30-0,90-1,36
0,55*0,90.'l,21 +2,30-0,90.1,36+4,55*0,90*1,21 +2,50.0,90-.1,
30+0,55.0,90-1 ,21
2,30-0,90.1,36+0,55-0,90"1,21
+2,40.0,90.1,36+4,55*0,90+1,
2 1 +2,50.0,90-1,30
0,55-0,90.1,2'l +2,40-0,90"1,36+4,55-0,90.1,21 +2,50-0,90-1,
30+0,55-0,90.1 ,21
2'40-0'90-1'36+4,55*0,90-1'21 +.í'70-0'90*1,30+0,55-o,9o-.l,
21+2,40.0,90*1,36
4,55-0,90-1 ,22+2,40.0,90"1 ,31 +0 ,55*0,90.I ,22+2,80-0,90.1 ,
37+4,55-0,90.1 ,23
2,20-0,90- 1,32+4,55"0,90*1,21 +1,40.0,90.1,30+0,55-0,90"1,
2í +2'80-0' 90-1 ,36
4,55-0,90. 1,21 +2,40*0,90.1,30+0,55.0,90*1,21 +2,70-0,9o-1,
36+4,55*0,90*1 ,2 I

2,40.0,90.1,30+0,55*O,90"1,21+2,60*0,90.1,36+0,55"0,90-1,
21 +2,50.0,90"1 ,36
4,55-0,90" 1,21 +2,50*0,90*1,30+4,55.0,90*1,1.t +2,60.0,90-1,
20+0,55-0,90-1 ,09
2,5o-o'90*1
5*0,90*í ,35+1 ,70*0,90-1
'24+1,.1
'29+í ,35-o,9o-1 ,
36+1,70'0,90*1 ,43
1 1
'

5-0'90-í

součet

463178,20
1 130 524,60

845,953

L

3'1

Cena celkem [CZK]

1 463178,20

D

l

BKN,spol.s
r.o.Vladislavova
29ll'566 01Vysoké

'37+6'65-0'90-1 ,43

128,516

200,545
30,297
99,6 17

42,486
21,630
36,419

36,692
31,070

7,949
16,658
14,487

8,563
12,122
14,221

11,893

14,582
12,015
13,418
16,91 9

13,233
16,622
10,248
15,773
10,001
o d?7

845,953
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194,20

164 284,10

PČ Typ

Kód

132201209

K

8

I

K

Popis

_Hioubení

i

1

51 101 101

L

MnoŽství

MJ

zapažených i nezapaŽených nih šířky přes
600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za
lepivost horninY tř. 3

422,977

m3

J.cena

[CZK]

Cena celkem [CZK]

2.70

1 142,00

i

845'953-0'50''viz.položka132201202
Zřizeni paŽeni a rozepření stěn ýh pio poóžeňňi

422,9'7"7
l

]vedení příloŽné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do

2 282,771

m2

pn

50,00

1

14 138,60

viz' přÍlohy PD: D.04.3
109,50.1 ,46*2+2,60.(1 ,46+1 ,47)t2"2+4,40*(1 ,47+1 ,49)-2+1 ,4
0-(1 ,49+1 ,48)t2.2
3,12- (1,48+1,46)12"2+160,98* 1,46"2+8,5011,46+1, 47)t2-2+1
1,40.1 ,47-2
7,7 O. (1,47 + 1,48) I 2- 2+ 1 1,30- (1,48+ 1,49) I 2. 2+4,30. 1,49- 2+ 4,0
5-(1 ,49+1 ,47)t2-2
1 ,25-(1 ,47 +1 ,46)t2*2+79,28*1,46*2+10,30*(1
,41+1 ,36)t2.2+1
4-(1 ,36+1,35)t2-2
+1,32)t2.2+24,60-(1,57+1,55
7,2O- (1,36+1,32)t2*2+7,50*(1,41

357,564
537,655
81 ,078

267,485

,

116,523

\tr*u
7'90-(1'58+1'57) 12-2+2,5o. (1,59+1,58)12"2+8,30-

(1,60+í'59y

59,287

2-2
10,41- 1,60.2+7,59.(1,61 +1,60y2.2+12,90. (1,63+1,61)t2.2
1 4,5011,65+1,63)t2-2+9,20"
(1,66+1,65y2.2+6,50.(1,67+1,66

99,472
99,657

\t)*,

5,70-(1,68+1,67)
)12.2
3,70*

12"2+1

5,80" (1,7 0+1,68)t2*2+2,90* (1,7 0+1,7

1

82,388
20,333

,71*2+2,20*(1,72+1 ,71)12-2+0,1 0.1 ,48*0,90
přípojky - Viz' přílohy PD: D'04'
(2,55-1 ,60+4,55-1 ,46+2,00*1 ,60+4,55.1 ,46+1 ,1 0".1 ,60)-2
(4,55-1,46+1,7O- 1 ,60+4,55.1 ,46+1 ,70- 1 ,60+0,55-1 ,46)-2
(1,50-1,60+0,55.1,60+2,20.1,60+0,551,46+2,20- 1,60).2
(4,55-1,46+2,30.1,60+0,55* 1,46+2,20- 1,60+0,55' 1,46\*2
(2,20- 1,60+4,55" 1,46+2,7 O*1,60+0,55-1,46+2,30-1,60)-2
1

44,652
39,058
22,246
30,898
37,932
31,858
37,932
32,178
35,692
45,206
35,460
44,498
27,212
44,756

(0,55-1,46+2,30-1,60+4,55*1,46+2,50.1,60+0,5S-1,46)-2
(2'30-1'60+0'55-1,46+2,40-'í'60+4,551,46+2,5o- 1,60)-2
(0,55.1,46+2,40.1,60+4,55.1,46+2,501,60+0,55-1,46).2
(2,40.1,60+4,55*1,46+1,70*1,60+0,55-1,46+2,40-1,60)"2
(4,55-

1 ,47 +2,40* 1 ,61 +0,55*1 ,47+2,80-1 ,61+4,55'1 ,48).2
(2,20- 1,62+4,55"1,46+1,40*1,60+0,55"1,46+2,80.1,60).2
(4,55- 1,46+2,40*1,60+0,55*1,46+2,7 O- 1,60+4,55" 1,46).2

(2,40.1,60+0,55.1,46+2,60.'1,60+0,55.1,46+2,50"1,60)-2
(4,55-1,46+2,50-1,60+4,55.'t,56+2,60-1,50+0,55-.1,34).2

lo'oÓc

(2,50-1 ,58+1 ,1 5.1 ,59+1 ,70.1 ,59+1 ,35*1 ,58+1 ,70-1,59)-2
5.1 ,6'l +6,65-1 ,61 ).2

25,116

(1 ,1

součet
12

K

151101111

2 282,771
l

odstranění paŽeni a rozepření stěn ýh pro podzemní
Vedení s uloŽením materiálu na vzdálenost do 3 m od

m2

kraje výkopu příloŽné, hloubky do 2 m

2 282,771

10,00

22 827,70

4,50

3 806,80

20,20

423 ,20

190,00

151 112,30

l

2282,771
'13

K

161

'l

01

'Í

01

m3

5o7,572+338,381 "viz. položky 132201201, 1320301202

14

K

162201102

845,953

845,953

Vodorovné přemístění uýkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku' bez
naloŽení výkopku, avšak se sloŽením bez rozhrnuÍí z

I

m3

20,952

horniny tř. 1 až 4 na vzdá|enost přes 20 do 50 m

t

76*2
15

K

162701105

16710110'l

"viz.

20 952

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naloŽení výkopku, avŠakse sloŽením bez rozh"nuÍí z
horninytř. 1 až4na Vzdálenost přes 9 000 do 10 000

m3

507'572+338,381''viz' položky 132201202, 132301202
zásyp zeminou

_

795,328

845,953

viz. přílohy PD: D.04.4 aD.o4.7

(2,55-0,90"1,36+2,00*0,90.1
30+í
'70"0'90-'1 ,30)

,30+1

,1

0.0,90*1

,30+.1

,70-0,90"1

,

-10,726

(2,80-0,90.1,30+2,70.0,90-1,30+2,50*0,90*1,30+2,50.0,90.1,
30+2,50.0,90.1 ,30)

-15,210

(1,70-0,90.1,30+2,40*0,90.1,36+2,20.0,90*1,32+1,40-0,90.1,

-1 1,986

30+2'40-0'90-í

'30)

(2'40-0'90-í'30+2,50"0,90*1,30+2,60*0'90*1,2o+1,7o-o,90-1

-12,703

29+1 ,70-0,90-1 ,43)

součet

795,328
Slrana 2 z 4

eČryp
18

i

l

K

Kód

Popis

171201201

sypaniny na skládky

m3

*19/Z9

ry

I K

171201211

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do
Katalogu odpadů pod kÓdem 170 504
(34,920+5O7 ,572+338,38

20

MJ

K

1

74101101

I

1

)-1 ,900

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s

58344197

l

uló}enim

i ' I

''viz. poloŽka 1741011o1
zásyp zeminou _ viz. pří|ohy PD: D.o4.4 a D'o4.7
'36+2,00-0,90-1,30+1

(2, 80-0, 90.1,30+2,7
30+2,50"0,90-1 ,30)

0*

10 696,20

891,349

673

100,00

167 365,90

99,00

55 504, 60

I

' 1751511o1

560'653

(2'55-0'90-1

Cena celkem [CZK]

991'á+oi

560,653

m3

_(600!6q'0pq-0,30+1 83,20.0,90*0,30+8,70-0,90.0,s0)
štérkodrtfrakce 0/63

30+1 ,70"0,90.1 ,30)

[CZK]

l

"řřópxíi"
nebo kolem "i.iua"ii."
objq\lg v těg|rlo vykopávkách

845,953-7 1,325-

21 M

]

1 673,659

)r'utnením jam, šachet, nýh

viz. poloŽky 132201202,451572111

J.cena

MnoŽství

1
'

560,653

gi8,o5ó
560,653

0*0'90-1 ,30+í
'70"0'9o-1

-10,726

30+2,50-0,90-1

-15,210

0,90* 1,30+2,50*0,90*1,

(1,70"0,90-1,30+2,40*0,9O" 1,36+2,20*0,90.1,32+.1,40.0,90* l
30+2,40.0,90.1 ,30)

11.986

(2,40-0,90"1,30+2,50*0,90.1,30+2,60*0,90*1,20+1,70.0,90"1

12.703

l

wlgol,

311oi!'19

96,30

20 039,50

)

29+1 ,70-0,90"1,43)

součet

510,028
918,050

51

22

K 175151101

obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy
těŽitelnosti l a ll, skupiny 1 aŽ4 nebo materiálem
připraveným podél uýkopu ve vzdálenosti do 3 m od
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru
_ zhutnění bez prohozeni sypaniny
]'ui.. prilony
eĎ:

-W

m3

o.óloL o'o+g Doa.a

600,60-0,90-0,30-600,60.3,1
4.0,055-0,0s5
1 83,20.0,90-0,30-1
83,20.3,1 4.0,01 6-0,01 6

8,70-0,90.0,30-8,70.3,

štěrkopísekfrakce

156,457
49,317

4.0,032.0,032

1

součet

23

0/1

2,321
208,095

) ::qprl

5

208'095-1'700''viz. poloŽka 1751511o1

D11
iss

K í 1 31 06341

208.095

Zery4iEáce ÚLr{v!é

39oA

106 128,60

353,762

9 přid ruŽeniprács

Rozebrání dlažeb a dílcůpři překopech inŽenýrských
sítís přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3
m nebo s naloŽenÍm na dopravní prostředek strojně
plochy jednotlivě do 15 m2 komunikací pro pěŠí
s loŽem z kameniva nebo Živice a s výp|ní spár
z betonových nebo kameninových dlaŽdic, desek neno
tvarovek

142735,00

m2

41,400

16,00

662,40

39,30

I 683,40

I

viz. přílohy PD: c'1.2, C'1'3 a D'04.7
(2,7 O+1,50+2,20+2,20+2,20+2,30+2,30+2,30+2,40+2,40+2,40

+2,40)-0,90

24,570

(2,80+2,80+2,7

14,310
2,520

O+2,60+2,50+2,50)*0,90
(1 ,60-0,45+1 ,80-0,1 5)-0,90

součet

5b

K

113107522

41

odstranění podkladů nebo krýů při překopech
inženýrských sÍtís přemístěním hmot na skládku ve
vzdálenosti do 3 m nebo s naloŽením na dopravní
prostředek strojně plochy jednotlivě přes 'l5 m2 z
kameniva hrubého drceného' o tl. vrstvy přes 100 do
200 mm

m2

500,850

asfalt

446'00"0'90

''viz. přílohy PD: D'04'3

4'05-16-0'90''přípojky

_

401,400

viz' přílohy PD: C.1'2, C.'l.3 a

58,320

D.04.7
chodník - viz. pří|ohy PD: c.1.2, c.'1'3 a D.04.7

(2,7 O+1,50+2,20+2,20+2,20+2,30+2,30+2,30+2,40+2,40+2,40

24,570

+2,40).0,90
(2,80+2,80+2,7

O+2,60+2,50+2,50)*0,90
(1,60-0,45+1,80-0,45)-0,90

14,310
2,250
500,850

součet

kýů při překopech
inŽenýrských sítís přemístěním hmot na sk|ádku ve
vzdálenosti do 3 m nebo s naloŽením na dopravní
prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2
Živičných, o tl. vrstvy přes 200 do 250 mm
Viz. přílohy PD: D'04.1, D.o4'3 ažD'o4'7, C.1.2. a C.1.3'
odstranění podkladů nebo

37

K

113107545
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m2

992.820

120,00

119

1

l

PČ Typ

MJ

Popis

Kód

MnoŽství J.cena [CZK]

446,00-1,95

K 113202111

38

4

1l
eo K
D

4'05-16-1'90''přípojky
součet
Výrhání obrub s vybouráním loŽe, s přemístěním hmot
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naloŽením na
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubnÍků
stojatých
3'00-36 ''Viz' příIohy PD: C.1'2, c'1'3 a D.04'7

451 572111
l

869,700
123,120

992,820
'108,000

m

1

'1

15

K 997221551

1

,r1 *l:i*rr,,.u,

64 192,50

Přesun sutě

9q z9q..5Q

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se sloŽením
a s hrubým urovnáním ze sypkých materiáIů, na
vzdálenosl dolkm

723,068

21 ,50

15 546,00

1,056

15,30

16,20

34,399

250,00

8 599,80

100,00

2

723,068

Vodorovná doprava suti bez naloŽenÍ, ale se složením
a s hrubým urovnáním z kusouj'ch materiálů' na
Vzdálenost dolkm
10

11 ,L

K 997221571

l

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naloŽeni, l
ale se sloŽením a s hrubým urovnánÍm na vzdálenost

dolkm
758

K 997221815

122

K 997221845

068-1,056

55,7 65-1 45,247

K 997221855

l

24

K

998
998276101

Poplatek za uloŽení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 170 504

269,70

t

lL

577,821

100,00

57 782,10

00,00

4 524, 70

Ea1 Aa4

145,247
145,247

Přesun hmot
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené zlrub z
plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody
nebo kanalizace V otevřeném výkopu dopravní
vzdálenost do 15 m
1

32.697
32,697

145,247

D

94.399

-577,821

Poplatek za uloŽeni stavebního odpadu na skládce
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17o3o2
577,821

23

t

Poplatek za uložení siavebního odpadu na skládce
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do
Katalogu odpadů pod kÓdem 170 101
7

1

900.00

71,325

145,24 7+577.821

L

08,000

71,325

m3

(600'60+183,20+8'70)"0'90-0'10''viz' přílohy PD: D.04'01,

oo7

3 250,80

6l 19?,50

D.04.3, D.04.4

ň

30.1 0

Vodorovné konstrukce
potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném
kameniva drobného těŽeného 0 aŽ 4 mm

Cena celkem [CZK]

27 3,7 30-91 8,O50-353,762+1 34,859

25 987.60
136,777
136,777
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190,00

25 987,60

souPls PRAGí
Stavba:
Holice ulice 5. května - vodovod
obiekt:

VoN - Vedeljšía ostatní náklady stavby

Místo:

k.Ú.Holice v Cechách

Zadavatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Šrnoss- protlaky

Zpracovatel:

16.3.2022

Datum:

BKN,spol.s

PČ Typ

MJ

Popis

MnoŽství

J'cena

[CZK]

Náklady soupisu ceIkem

o
o

O02

o{c!ry né!]qqy

0330020x1

lnŽenýrské sítě stávajÍcí

soubor

't,000

5 000,00

5

0330021X2

VýyčenípodzemnÍch sítíod jejich správcŮ

soubor

1,000

2 0q040

2

01 1514X09

Hutnící statické zkoušky
Provozně technické zabezpečení stavby zábory
veřejného prostranství informování vlastníků
sousedních nemovitostí aktualizace stávajících
řenÍ DoSS a v|astníkůsíií
Náklady spojené s Vyřízením poŽadavků orgánů a
izací nutných před započetímVý9!qV!y

soubor

1,000

5 000,00

5 000,00

soubor

1,000

3 000,00

3 000,00

soubor

1,000

2 000,00

2 000,00

K 049003x008

ii

13

K 030001 0x1
r

29 000,00

l

17 000,00

I

1

VJq]9Éi lqzp9č!9yÚé!!qdy

0

i

12

29 000,00

Vedlejší rozpočtovénáklady

I

D

Cena celkem [CZK]

VRN

049004x009

11

29ll'566 01Vysoké
Mýto

s.r.o., Revoluční1O33' Holice

KÓd

r.o.Vladislavova

K 04 403001
1

12 000,00

Vybudování, provoz, údrŽba a odstraněn I Zaltzenl

staVeniŠtě
Zajištění stavby dočasná dopravní opatření
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I

soubor

1,000

1o 000,00

soubor

1,000

2 000,00

'10

000,00

2 099,991

