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Článek |.
Základní ustanovení a pojmy

I»)

Smluvní strany prohlašují. že jsou zpusobile užavřít Smlouvu. stejně jako /pusobile nabyvat \ ramei pravniho
řadu \ lastním jednanim práva a povinnosti.
Tato Smlouva je uzavřena na zaklade vysledku vyběrov eho ří/eni na veřejnou [aka/ku maleho rozsahu pod
ita/\ em „Parkoviště u Slezskoostravské radnice — závora". zadanou dle é Sl žakona C. 134 2016 Sb.. o

'JI

žadavani veřejnyeh zakázek. ve žněni poždějsíelt předpisu.
Zhotovitel prohlašuje. že je odborně zpusobíly k zajištění předmětu plnění podle Smlouvy. že má vfseelina
podnikatelska oprav nění potřebna k prov edeni žav'a/ku že Smlouvy a že i v dalším je oprav něn provest niva/ky
IC Smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje. že se \ plnem ro/sahu se/namil s ro/sahem a povahou předmětu Smlouvy. že mu jsou
žnamy veskere teehnieke. k\ alítativni a jine podminky tie/bytne k realižaei /z'1\;1/.ku/.c Smlouvy a že disponuje
tako\ ymi kapacitami a odl'tornymi žnalostmi. ktere jsou k provedení /a\'a7ku !.C Smlou\_v nežbytne.
Smluvní strany timto prohlašují. že skuteěnosti uvedene \e Smlouvě nepovažuji /a obchodní tajemství ve
smyslu _ě 504 ()běanskeho žakoníku a udělují svolení kjejieh \_\užití a /\ eřejněni be/ stanoveni jakyehkoli

7.

dalších podmínek.
Zhoto\ itel se uvažuje. že po celou dobu platnosti Smlouvy bude mít „sjednanu pojistnou smlouvu pro případ
zpusobem škody ()bjednateli nebo třetí osobě do výše pojistneho plneni nejmene ve v_v'ši 25 "u / een) za dilo
bez daně / přidane hodnoty (DPH ). ujednane \ ěl. lll. Smlouvy. kterou kdykoliv na požadaní předloží lastupei
()bjednatele k nahlednutí.
Zhotovitel souhlasí se zveřejněním uplneho obsahu Smlouvy na prolilu žadavatele.

Článek ll.
Předmět Smlouvy
a včas
Zhotovitel .se žavažuje pro (')bjednatele prov est na svuj naklad a na sve nebe/peci kompletní. řadně
majetku
v
závora"
—
radnice
ravské
žliotov ene a ueelene l'unkění dílo ita/vane „Parkoviště u Slezskoost

.ws—'n

Ix)

Objednatele. spoěívajíeí v osaženi systemu 7av'or na sje7du na stávající parkoviště u SleZskoostravske
radnice. které budou \ praeovni době městského úřadu sloužit k omezení užívaní tohoto parkoviště
veřejností. Jedna se o stavbu na p.ě. 46 2 v k.ú. Slezska Ostrava. Dílo bude provedeno v souladu
společnosti MPA
sprojektovou dokumentaci pro provedení stavby žbře/na 2020. žpraeo\anou obehodni
Objednatele
?ajmy
se
souladu
\
a
3634403
IČO:
)strava.
ProjcktSIuV s.r.o.. (“)eelařska 340 R. \'ítkoviee. 703 00 (
(dale jen „ Dílo " ěi „ Předmět plnění“ ).
vše. eo je
Zhotovitel se žavažuje Dilo pro ()bjednatele prov est s potřebnou peěi \ ujednanem ěase a obstarat
k jeho provedení potřeba tak. aby v/niklo kompletní a tunkění Dílo.
materialu.
Smluvní strany \“ teto Smlouvě vyslovne sjednávají. že předmětem Díla jsou \ šeehnajednaní. dodav ky
Smlouvou.
touto
„s
souladu
\
Díla
praeí nebo služeb potřebnyeh k řadnemu dokoněení
budou [hotmiteli
Projektova dokumentaee pro prov'aděni stavby a další doklady potřebně pro provadeni Díla.
předany nejpo/ději při předaní staveniště.
e Smlouvě.
Zhotovitel se zznuyujc Dílo pro ()bjednatele prov est \ ro/sahu a za podmínek ujednany'eh \
Objednatel se žava7uje l)ílo pře\/ít a žaplatit ža něj Zhotov iteli eenu dle ěl. lll. Smlouvy.
ktere budou souviset s
Souěasti předmětu Díla a jeho ceny je tiskuteěněni všech dodavek. pt'aei a služeb.
těehto \ad
odstraněním vad detino\an_v'eh v předavaeim protokolu. v'ěetně dodržení termínu k odstranění
definovanyeh \ předavaeím protokolu.

Článek III.
Cena za Dílo
1.

smyslu nabídky
Cum: /a Dílo ve výši 320 308.90 Kč bez DPH tj. 387 573.80 Kč vč. DPH je stanovena ve
maximalně
jako
součastí).
nedílnou
její
je
a
Smlouvy
Zhotovitele ts odka/em na ro/poěet. ktery tvoří přílohu
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přípustna a platna po celou dobu realí/ace Předmetu plneni. tj. do dob_\ splnení žavažku Zhoto\ ítele. jako cena
smluvní. kterou je možné překročít jen za podmínek stano\ cn_\ch \ e Smloin e.
('ena I'd Dílo je zavayne uvedena be/ DPH
Objednatel prohlašuje. že Ll\ edene plnční nebude použíuino
k ekonomicke činností a nebude tak aplikovan režim přenesení danove povinností dle ustanovení š" k)Za a nasl.
žakona č. 235 2004 Sb.. o dani / přídane hodnot). vc žnční po/dčjsích předpisu (dalejen „Zákon () DPI/“).
Dan / přídane hodnotv (DPH) bude stanov ena \ c \ \ si dle pra\ nich předpisu platných ke dní zdanitelneho plneni
a \ _\-pl_\"\a-li to / platne legíslatívv. Zhotm itel odpo\ ída za to. že sazba DPH je stanovena \ souladu s“ platnými
pravními předpis) a je povinen Ličtovat vždv platnou sa/bu DPH; ohledne teto skutečnosti není třeba Smlouvu
menit.
Součástí sjednane cen) za Dílo jsou \eškere prace a dodavk). poplatk) a jíne niiklad) tte/b_vtne pro řadne a
uplne prmedeni Díla.
('ena 7a Dílo yahrnuje veskere potřebne nakladv spojene s realížací Předmetu plnční (mimo jine í naklad_\ na
zařízení Stavenístč. od\o/ a lík\ídaeí odpadu. naklad) na normami u v_vhlaškamí stanovene atestv. stavební
pru/kumv. /koušk\ a rc\í/e_ místní a správní poplatky. dokumentací skutečneho prmedení sun b_\ \e d\ou
stejnopíscclí. naklady na spotřebovana media atd. ) tak. ab_\ \ zníklo kompletní a l'unkčni Dílo, Zhotm ítel nemuže
požadm at zmenu cen) Díla proto. že si Dílo \_vžadalo jine usílí nebo naklad). než předpokladal. Dojde—lí při
realizaci Díla k jakýmkoli zmenam. doplňkuni nebo rozšíření Předmčtu plneni. je Zhoto\ ítel po\ ínen pro\ est
soupis techto zmen. ocenit je podle jednotkm \Ícli cen položko\ eho rozpočtu předaného jako součast ceno\ eho
nu\ rhu. a pokud tato položka není \ ro/počtu uwdena. tak podle cen dle platneho ceníku HRS u předložit tento
soupis zastupci ()bjednatelc ve věcech technickych. Pro\ edení víceprací musí b_\"t včcnč í cenove odsouhlaseno
()bjednalelem í Zhotovitelein. a to před jejich provadčnim. a upra\ eno \ dohode o žmčnč zava/ku ke Smlotn e.
v souladu se lakonem č. 134 2()lo Sb.. o zadavani \ eřejných žakazek. \ e zneni po/dčjsíeh předpisu.
\' případe. že Zhoto\ itel neprovede prace. ktere jsou Předmčtem plneni. tj. menčprace. at" už / duvodu
objektivních. technických nebo [jello strany. bude Zhoto\ ítel povinen s (f)bjednatelem jednat o změně ro/salíu
Díla a jeho cene. \' případe menčprací bude cena Díla ponížena o neprovedene prace oecnene dle jednotko\ _vch
ccn položkovčho rozpočtu — ceno\ eho navrhu Zhotm ítclc a ti/avřena dohoda o žmčnč žava/ku ke Smlom &.

Článek IV.
Misto a doba plnění Smlouvy

Is)

].

„\'íís'tem plnční Díla je stavba a pozemky \ majetku ()bjednatele Jedna se o sta\bu na p.č.4o 3 k.ú. Slezská
Ostrava. ostatní plocha fjína plocha. (dale též jako ...S'tm'enišrěW.
Objednatel předa Zhotovíteli Staveniště proste pra\ ních vad a naroku třetích osob. ato formou obema smluvními
stranami podepsaného žapísu o předani a převletí Stmcnište; o tom se dale pro\ cde xulnum do sta\ ebního
deníku \ souladu s Cl. \'ll. Smlotnv. K předání 3 Nm /etí Staveniště dojde nejpo/dčjí do 1-1 dnu od účinností
Smlouvy
Zhotovitel se zana/uje Předmět plneni pro ()bjednatele pro\ est v souladu se Smlouwu \ nasledujicich
termínech:
a, tcmíín zahajeni provadeni Díla: do 7 dnu od předaní Stan enístč.
b termín dokončení Díla: do 28 dnu ode dne /ahajení provadeni Díla.

Článek v.
Provádění Díla, bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)
Zhotmitel je povinen prmadčt Dilo \ souladu stechníckou dokumentací specítíkovanou \ čl. ll. odstl
Smlotn _\ .
Zhotovitel je povinen dodržovat při prouidční Díla žejínena příslušna ustanoveni žakona č. 183 :ano 8b.. o
u/emním planovaní a sta\ebním řadu (sta\ební žakon). \e ani poždčjsích předpisu (dale jen „Stavebni
ztikun“). včetne všech prouidčeích \\lílasek a sotnisejících žakonu. žakon č. 33 10‘)? Sb.. o techna—Mch
požadavcích na \ \ robkv a o žmčne u doplneni nekter\ ch žakonu. \ e žnení po/dčjších předpisu tdalejcn „Zákon
0 technický—cl: požadavcích na výrobky " ). a jeho pro\ adčcí předpís_\_ zákon č. 309 2006 Sb.. který m se upra\ u_n
další požadav k_\ be/pečnos'tí a ochran_\ ždra\í při praci \ pracm nepravníeh \žtažicli a o zajisteni be/pečností a
ochrany zdra\í pří činnosti nebo posk_\tovaní služeb mimo pracovněprauií vžtalív (žakon o zajisteni dalších
podmínek bezpečnosti a ochranv ždra\í pří prací ). \e /není po/dčjších předpisu (dále jen ..Zúlum „ BOZP '>_ a
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álních požadavcích na hczpcěnost a ochranu zdra\í
pro\tiděcí nařizcni \ lzid_\* c. 591 Zonn Sb,. o bližších minim
_icn ...\'aří:.ení vlády č. 591/2006 Sb. "). zima/na
při prací na \qu cništich. \c znění pozdějších přcdpi>u (dalc
u h_xgicnickě pun-m normy u bczpcěno>tní přcdpísy.
ustanox cm CSX těc>k_\ch tcchnických norcm). požitím
ktcrc ac týkají přcdmětu Díla. zciměna nařízení \ lády C.
\cškcrc som iscjicí zakony u _icjich pro\ aděci \'_\hlašk_\.
ochranu zdra\i při práci na pracoxištich > ncbczpcěíin
362 2005 Sb._ o bližších pozadaxcich nu hczpcěnost u
přcdpi>u (dalc _icn „Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. ").
padu / \_\"šk_\ něho do hloubky \c znění pozdějších
ckc požadaxky na osobní ochranně prostředky. \'c znění
naři/cni \ lady ě. Zl 3003 Sh.. ktcrýin sc stanmi tcchni
03 Sh. ") u naři/cni \l;id_\ ě. 37K 3001 Sb.. ktcrým sc
pozdějších přcdpisu ldalc _icn „Nařízení vlády č. 21/20
mní stroju. tcchnický'ch zařízcni. přístroiu a nařadí. \c
„\tano\í bližší pozada\k_\ nu bwpcén§ proxoz a podzi
3 78/2001 Sb. "l.
znění pozdějších přcdpisu (dalcjcn .. .\'ařízení vlády č.
tnk) ()hjcdnatclc. jako) i pripominky u pozadi“ k_\
Zhoto\'itcl sc zana/nic rc>pckto\at připomínky a pozad
ich dotěcných suhjcktu. uplatněně prostřednichim
správcu inžcnýrských sítí. orgánu státní sprain u ostatn
( )hjcdnatclc.
nutí
ně upozornit ()hjcdnatclc nu nuslcdk} tako\ ých rozhod
Zhotox itcl jc pox incn bcz zbytcěncho odkladu pisctn
poškozují.
u ukonu. ktcrc jsou zjcvně nct'iěclnc ncbo ()hjcdnatclc
hranici řiidněinu pro\ cdcni Díla ticho týkající sc mista
Zjisti-li Zhoto\itcl při prmadění Díla >kr_\'tc přckazk_\
oznámit
zpu>ohcm. jc pmincn to hcz odkladu písemně
plnění. zncmoZt'tující pi'o\'ěst Dílo dohodnutým
(j)h_ícdnatcli a nmrhnout mu další postup.
m řadně inl'orinm'at ()bjcdnatclc o s\'_\“ch případných
Zhoto\itcl jc po\incn zinaznýni píscinným prohlašcni
tr\'ani praci u Cinnosti. \ ěctně případných změn. \'la-li
poddodax'atclích a summit zodpo\ ědně cclkmou dohu
h
zmazat k plnění pminnosti Zhotovitclc. \'yplýwjicic
Zhoto\itcl poddodmatclc. _ic povincn jc stnltnně
a
su. a platných tcchnických u bemcénnslnich norcm
zcjměna zc snilou\'_\'. obccně zii\azn_\ch przimích přcdpi
přcdpisu.
u cam
ptxldodmatclě. ktcr_\' za Zhotovitclc prokázal urěito
\'lzi-li h_\"t ěast Díla rcalizo\ ána prostřcdnictvim
ně
smlot
\'c
azal
za\
Díla \“ tom rozsahtL \“ _iakěm sc k tomu
zpusobilosti. mu>i sc poddodax atcl podilct nu plnění
o
ktcrěh
í
pomoc
itcl jc oprai\'něn změnit poddodm'atělc.
sc Zhoto\'itclcm u V _iakěm prokázal zpusobilmt. Zhotm
.
natclc
. jcn \ c \ _\'_iitíícětt_\cli případcch \c .xouhlascm ()hjcd
proka/mal \'c \'ýhěrm Cín řizcní „splnění zpusobilosti
ním
alně \ rozsahu. \ _iakěm b_\la proka/ana pmod
.\'o\'_\" poddodawtcl musi >plt'ít\\;it zpusohílo>t minim
poddodawtclcm \c \_\“hěro\ cm řízcní.
ními
\lastni naklady oznaěit přc\'zatc s1u\ cniště základ
Zhoto\itcl _ic povincn \hodným zpusohctn a nu
h
mcnýc
stuií
nck
podmi
Stan cbníin zakoncm u za splnění
informacemi o sta\hě \“ rozsahu poladmaněm
Sb.
zakoncm o BOZP a \ařizcnim \ lady ě. 591 2006
ny
udržovat pořádck u Cistolu. zajistit skladk\ nu \šcch
dcnně
šti
Stmcni
zatěm
přc\
Zhotovitcl jc porincn na
provádění
ouiním pořádku a ěistot_\ >c rozumi mimo _iinc
druhy odpadu unikajících při rcali/aci Díla. lfdrz
zaxazujc
sc
itcl
Zhotm
.
'itclc
Zhoto\
po ukoněcní pracm ní doh)
uklidu kolcin stax'cniště běhěm provadění prací u
m uni
ohtěý
cěněmu
/h_\'t
o k ohrozouiní. nadměrněinti něho
zajistit nu m— naklady Stancniště tak. aby ncdošl
okoli. kc zncěišt'oxani mistni komtinikacc apod.
plnění
nc dokončovací a uklidmě prítcc \ Přcdtnětctn
10. Zhoto\'itcl sc zzix'azttjc nu s\'ě naklady zajistit potřcb
normami u
alu u odpadu a jcjich likxidaci. dalc naklad_\ na
související. \'ěctně odm/„ti dcmontovaněho matcri
doklady pro
u sprumi poplatky. rcxizc u \šcchny potřchně
\'_\'hlaškami stanovcnc atcst_\ u zkoušky. mistni
pro\ ozoraní stan h_\ .
zini. pokud
ncmo\ it_\“m \'ěccm_ u to \'ěctně připadněho zasohm
Zhotmitcl zahczpcěi přistup u přijczd k okolním
to charaktcr těchto ncmmitých \ ěci \'_\'7.adu_ic.
Zliotmitcl zajistí připadna poxolcni k ztihoruin.
prací. _icz
lc ncjiněně 3 praco\'ni dny přcdcin kc kontt'olc
Zhotovitcl prokazatclně piscmně \yz\'c Uhiědnin'atc
sc na tuto
) něho so stanou ncpřistupnými. \' případě. zc
hudon dalším postupcm při zhotmouini díla zakryt
tato
Pokud
díla.
ěni
pro\ad
\
at
muzc Zhoto\ itcl pokraěo\
\_\"7\'u ()bjcdnanatcl hcz valných du\odu ncdostzní.
a
zni
ncdost
žky
přcka
tyto
doruěcna u ()hjcdnm'atcl \c pro
píscmnzi \'_\"z\'a nchtidc ()hjcdnm'atcli prokazatclně
odkrýt
dy
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14. (')bjcdnatcl _ic pmincn poskytnout součinnost
ě odsouhlascných tcrtnincch.
to t'ortnou zapisu \ c stanchniin dcniku u \ oboustrann
\_\'ho\'u_iicí
tnatcritil) pr\ni jakosti a >tnndardni \_\"rohk_\'
Zhotoxitcl sc zaxaznjc při rcalizaci Díla pouzit
zncich nu
pozad
ckých
prohlaišcni o shodě dlc zakona o tcchni
pořadmkum kladcnýni nu _icjich jakost u mající
\'_\"rohky u _icho pí'm'aděcích přcdpisu.
_.
’_II

'1:

úřad městského obvodu

vske radnice — zavora“
443 Smlouva c dílo — „Parkoviště u Slezskoostra

OSTRAVA! !!

SLEZSKÁ OSTRAVA

Statutární město Ostrava

městský obvod Slezská Ostrava

(_

\'J

S m | Duva O d „ ()

úřad městského obvodu

16. Zhotovitel je povinen zajistit. abý \eškcre odborně práce provedli zaměstnanci Zhotovítele s příslušnou
k\alitikací. přip. jine osobý pověřcne Zhotovitelem s příslušnou k\alil'ikaci, Prokázání tako\e kvalifikace
zajišt'uje Zhotovitel bez zbýteěneho odkladu po \ ý z\ č Objcdnatcle příslušnými dokladý.
17. Objednatel je oprá\něn kontrolovat provádění Díla. výkonavat odborný dohled, Zhotmitel nebo jeho zástupce
je povinen se zúčastnit kontrolnich dnu .s\oláných („)bjednatelcm zápisem \e sta\ ebnim deniku provedeným
alespon 3 dný předem. Zjisti—li Objednatel. že Zhoto\itel porušuje svou po\innost. muže požadovat. ab}
Zhotovitel zajistil napravu a prov ádčl Dilo řádným zpusobem. „\'cučini-li tak Zhotovitel ani \ přiměřeně lhutě
Objednatelem mu k tomu poskýtnute. je Objednatel oprávněn \ uči Zhoto\ iteli uplatnit smlu\ ní pokutu ve výši
ll). ()()().- KC.
I8. Zhotovitel jc pmincn zajistit podminký pro výkon technickeho dozoru stav ebnika a autorskeho dozoru

19.

20.

21.

N

g,..

ts)

lu
'JI

.*—

22.

projektanta. Technický dozor nesmi provádět Zhotovitel ani osoba s nim propojená. To neplati. pokud technický
dozor provadi sám Objednatel jako zadá\atel verejne zakázký.
Zhotov itcl je oprávněn na nezbýtně nutnou dobu a \ nezbýtnem rozsahu přerušit pro\ ádění Díla. jestliže:
a) provedení Díla bráni \ýšší moc.
bl při \\skýtu vážných skrýtých překážek bránících řádnému provedení Díla. o nichž Zhotovitel nevěděl.
nemohl vědět. ani nemohl celou situaci přiměřeným zpusobem výřešit tak. abý nemuselo být přerušeno
provádění Díla.
c) dojde k zastav ení provádění Díla rozhodnutím k tomu příslušněho státního orgánu nikolí\ / du\odu na
straně Zhotov ítele.
Přerušenim provádění Díla z uvedených du\ odu přestávají dnem přerušeni běžet lhutý timto přerušením dotčeně.
Objednatel je oprávněn přikázat Zhoto\ iteli přerušení provádění Díla na nezbytně nutnou dobu a \ nezbýtnem
rozsahu. zejmena tehdý. kdýž:
a) zaměstnanci Zhotov itclc a jine osobý jím oprávněně k provádění Díla při práci poruší platně technicke a
bezpečnostní norm) 3 předpisý.
b) bý vadný postup Zhotovitele nepochýbnč vedl k podstatnemu porušení Smlouvý.
Přerušení provádění Díla Objednatelem z výše uvedených duvodu nestaví běh smluv nich lhut tímto přerušením
dotčených a nezakládá nárok Zhotovitelc ná Uhradit víceprací (včetně více nákladu) vývolaných přerušením.
Za nezabudovaný materiál do dob)“ protokolámího předání Díla nese odpovědnost Zhotovitel aje rovněž jeho
\ lástníkem až do okamžiku převzetí Díla Objednatelem.
Po dobu provádění praci za učclem provedeni Díla je \ lastnikem zhotovmaneho Díla Objednatel a Zhoto\ ítel
nese nebezpečí škodý na zhotovováněm Díle. Nákladý na opatrou'mi rozcstav ěneho Díla jsou zahrnutý
\ ujednane ceně za Dílo,
Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochraný zdra\i při práci. jakož i protipožární opatření \ýplývajicí /
povahý vlastních prací. je po\inen na pracovišti zajistit Zhotovitel \ souladu s bezpečnostními předpisý
Pracmíštěm se pro učelý Smlou\ý rozumi místo nebo místa. kde jsou práce. ktere jsou předmětem Díla.
Zhotovitelem \ýkonz'iváný. tj. Staveniště.
Zhotovitel \ plne mií'c odpo\ idá za bezpečnost a ochranu zdrá\i všech osob. ktere se sjeho vědomím zdržují
\ místě plnění. aje po\ inen zabezpečit jejich výbaveni osobními ochrannými pracovními pomuckámi (OOPP).
Zhotovitel je povinen provádět \ pruběhu pro\ áděni Díla vlastni dozor a soustá\ nou kontrolu nad bezpečnosti
práce a požární ochranou.
Zhotovitel odpo\ ídá za čistotu a pořádek na pracovišti. \'šichni zaměstnanci Zhoto\ itclc. případně zaměstnanci
poddodavatele. který pro Zhotmitele pro\ ádi prace dodavatelský. budou řádně označeni jako zaměstnanci
Zhotovitele či poddodm atele (např. logem obchodni společnosti).
Zhotovitel je povinen na sv uj náklad zabezpečit Stav eniště zejmena před \ stupem ncpo\ olaných osob. dodržovat
hýgienieke. ekologicke a požární předpisý. Škodý zpusobeno živelnými pohromami nebudou (")bjednatelem
hrazcný \'šichni zaměstnanci Zhotovitcle. případně zaměstnanci poddodavátelc. kteří pro Zhotovítele provádí
práce dodavatelský. musí být proškolení o bezpečnosti práce na stavbě. Zhotov ítelje povinen zajistit bezpečnost
práce a ochranu zdraví na stavbě podle speciliekých podmínek.
\'znikne-li Objednatelí. cobý zadavateli staý bý dle Zákona o BOZP. povinnost zajistit koordinátora bezpečnosti
a ochraný zdra\i při práci na staveništi (dálejcn .. Koordinátor BOZP" ). je Zhotov itcl povinen při realizaci Díla
postupovat v souladu s ustánm enimí š H. & lo. & 17 a „* 18 Zákona o BOZP a prováděcího \'ařizeni vládý č.
591 2006 Sb.. tj. zejmena Koordinátorovi BOZP poskýtovat součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolu po
celou dobu jeho zapojení do realizace Díla. brát \ uvahu podnět) a pokýný Koordinátora BOZP. zúčastňovat se
kontrolního setkání s Koordina'itorem BOZP a postupovat podle dohodnutých opatření a respektovat jeho
připomínký a námětý.
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_: 15 odst. ] nebo 2 Zákona o
\'žnikne—li Objcdnatcli. cobý ladavateli sta\b_v dle Zákona o BOZP. ve smýslu
práci na staveništi (dale jen „Plán
BOZP po\ innost /a_jistit v_vhotov eni planu bc/peCnosti a ochraný zdraví při
fazi Díla \Cas předavat intonnace a
BOZP"). je Zhotovitel povinen dle é lo Zakona o BOZP \ realizační
včetně jeho případných /men.
podkladý potřebne pro žpraeovani Plánu BOZP. žuCastnit se jeho žpracovaní
na jeho aktualizaci.
BOZP
tento Plan BOZP dodržovat a spolupracovat s Objednatelem a Koordinator-em
dnu před žahajením prací na staveništi
Zhotovitel je povinen dle „Q lo písm. a) Zákona o BOZP nejpo/dcji do b'
o pracmnich a technologických
doložit Objednateli. že písemně informov al určeneho Ktmrdinatora BOZP
techto postupech. včetne opatření
postupech. ktere pro realizaci stav b_v 7volil. o řešení rizik v/nikajicích při
přijatých k jejich odstraneni.
ný zastupce potvrdil svým podpisem do
31. Zhotovitel je po\incn žajistit. abý stavbvwdoucí nebo jeho opravne
toiu BOZP na Sun cništi včetne
stavebního deniku každou kontrolní přítomnost připadnejmenovaneho Koordina
dobý jeho kontrolní přítomnosti na Stav eništi.

Článek VI.
Jakost Díla

davat schopnost uspokojit stanovene
Zhotovitel se žavažuje k tomu. že vlastnosti prov edeneho Díla budou
při dodržení žasad ochranv životního
potřebv. tj. v_vužitelnost. be/peCnost. bezporuchovost. hospodarnost.
m technickým normam). technicke
prostředí. T_v budou odpovídat platne prav ni upra\ &. ČSN (Český
výhradne material) a konstrukce v_vhovujici
dokumentaci Díla a Smlouve. K tomu se Zhotovitel /a\ a/uje použit
o teclmických požadavcích na \ ýt'Obky.
požadavkum kladeným na jakost a mající prohlaseni o shode dle Zakona
ovou dokumentaci Díla. s platnými
projekt
s
Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla \ souladu
technologických postupu stanov ených
právními předpisy souvisejícími s výstavbou. podle schvalcných
normami a be/peenostnimi předpis).
platnými i doporučený'mi českými nebo evropskými technickými
pro tento t_vp sta\b_\ tak. abý dodržel
v“ souladu se současným standardem u používaných technologii a postupu
sjednaných ve Smlouv eje xav'ažnou povinností
smluvenou kvalitu Díla. Dodržení kvality vsech prací a doda\ ek
t na sve nakladý.
Zhotovitelc. Zjistene vadý a nedodclký je povinen Zhotovitel odstrani
uvedený \“ projektov'e dokumentaci Díla. l/e
V případě. že bude nutno použít postupy a materiály. ktere nejsou
s platnými i doporucenými Českými nebo
použít pouze takových. ktere \ dobe reali/ace Díla budou \ souladu
ové dokumentaci Díla musí být předem
evropskými technickými normami. .lakekoli\ žmenv oproti projekt
odsouhlasený Objednatelem. stavebním a autorským do/orem.
ana předepsaným 7pusobem při kontrolnich
Jakost dodávaných materialu a konstrukcí bude dokladm
prohlídkách a při předání Díla Objednateli.

l.

Článek VII.
Stavebni denik

’q-J

I»)

podminek & 157 Stav ebniho žakona a přilohý &. *)
Zhotovitel po\ ede sta\ ební denik v přimeřcnem ro/sahu a dle
po/dejsich předpisu. Zhotovitel bude prostřednictvím
\ _vhláský Č. 409 :(on Sb.. o dokumentaci staveb. \ e znení
) zapisovat denně do stavebního deníku vsechný
pov čřeneho pracovníka (stavbý\ edoucího. stavebního do/oru
resp, t_v. ktere v_vpl_v vaji /c Smlouvý. Stavební denik
udaje. ktere pokladu za duležité pro řadnc provadeni Díla.
\ prubehu prace nu Staveništi \ Ísem oprav neným
musí být na stav'bc. resp. Stav enisti. přístupný kdýkoliv
osobam.
autorský do/orl jsou opravnčný stavební deník
Objednatclcm pov čřene osobý (technický do/or stavebníka.
Pov eřcný pracovník ()bjednatelc je po\ incn v_vjadřit
kontrolovat a k žapisum v nem připojovat sva stano\ iska.
ních dnu. jinak se ma /a to. že s obsahem zapisu
se k lapisu Zhotovitcle ve stavebním deniku vc lhute 3 pracov
lava/ují považovat zapisý ve stavebním deníku ža
souhlasí (nemá k nemu připomínký). Smluvní straný sc
podklad pro smluvní upravý Smlouvý.
souv isejici s provadenim Díla, Sun ebni denik musí
Do stav ebniho deniku budou zapsaný \ sechný skutečnosti
obsahovat zejmena:
itele a připadne Amenv tcchto udaju.
a) zakladni list s uvedením na/v'u a sídla Objednatelc a Zhotov
b) žakladni údaje o Díle_
cl seznam dokladu a úředních opatření týkajících se l)íla_
ých žmčn.
dl přehled smluv a dohod o 7mčne [in azkn. připadne i samotn
radnice — zavora“
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e) časo\_\ postup praeí a jejich kyalitu.
lí) druh použityeh materialu a teehnologií.
gl /du\ odnční odehy lek \ postupech praei a \ pouzityeh materialeeh oproti projektoye dokumentaci Díla. resp.
sta\b_\* a další údaje. ktere soti\ isí s hospodárnosti a be/pečnosti prace.
h) stano\ ení terminu k odstranění /jištčn_\' eh /a\*ad. \ ad a nedodčlku \ prubehu \'_\"sta\ by. resp. proyadční Díla.
i) \'_\"1\'y k účasti na zkouskach.
j) zaznamy o přítomnosti Koordinatora BOZP (pokud byl Ustanoyen) spolupmlepsanč sta\'b_\'\'edoueím nebo
jeho opraynčnym zastupeem.
Denni famamy o pro\adčn_\elí praeielí se do sta\ ebního deníku zapisuji čitelnč. \Zdy \“ den. kdy byly tyto praee
proyedeny nebo kdy nastaly okolnosti. ktere jsou předmčtem nápisu. Zz'ípisy \'e stayebním deníku nesmí být
přepisoyany. škrtatíy a /.e stmebního deniku nesmí být \ytrho\any pr\ni stránky s originálním textem. Každý
/apis musi byt podepsan stayby \'edoueim Zhotm'itele nebo jeho opra\'nen_\"m !tístupeem.
Stawbni denik \'ede Zhotm itel ode dne predani Sun enistč (“)bjednatelem do dne dokončení Díla. popripade do
odstraneni \ad a nedodčlku.
Zhoto\itel bude odey/dayat (_)bjednateli nebo jeho opra\nčnetnu zastupei pi'\_\' prupis denních zaznamu ze
sta\ ebního deniku při proyadčne kontrolní činnosti.
Zhoto\ itel poyede mimo stayební deník i denik \ ieepraeí a tnenepraeí. (_)dsouhlasení nayrhu i \ lastnílío
proyedení \ íeepraeí nebo menčpraeí \ tomto deníku musí b_\"t poor/eno Zhoto\ itelem a („)bjednatelem. Režim
tohoto deniku se řídí predeho/ími ujednaními o sta\ebním deníku. Pripadne \'íeepraee a menčpraee budou
pro\*eden_\ a? po u/a\ ření dohody o zmčnč zin ayku ke Smlotn č.

Článek VIII.
Dokončení a předání Díla

4.

7.a\'azek Zhotm itele proyčst Dílo je splnčn jeho řadnym dokončením a předanim Objednateli. Dílo se pm ažuje
/.a řadnč dokončene. jestliže nebude při pí'e\ mi \yka/mat zadne \'ady a nedodelky. \eskerč zkoušky skončí
požadoyanym \'ysledkem a Zhotmitel preda Objednateli \'eskere požadovane doklady dle čl. \'lll. odst. 4
Smlouvy a doklady \_\pl_\'\ajíei / čl. III. odst. 5 Smlou\ \. Dílo je take možne pre\/it s výhradou dle čl. Vlll.
odst. 5 Smlouyy.
Zhotoyitel oznamí písemnč (_)bjednateli nejpo/dčjí 3 dny po dokončení Díla. že je Dilo (jako eelek) připraveno
k předání. Přejímaeí i'í/eni o předání Díla Objednatel /ahají nejpo7dčji do 3 dnu od obdržení písemného
o/namení Zhotmitele a ukončeno nejpo/„dčji do 5 dnu ode dne jeho zahajeni. K predani a přeuetí Díla je
Objednatel pm ínen pozvat osoby \'_\ konz'n'ajíeí teehnieky do/or sta\ ebníka a autorsky dozor projektanta.
() predani. tj. o ode\'7daní a přewetí. Díla pořídí Objednatel se Zhotmitelem zapis o jeho předání (dále jen
..Předáme/'pro/ukol“). podepsaný /astupei obou smluyníeh stran. a to \e 3 stejnopiseeh. kdy každa smluyní
strana sí poneeha l tako\'_\“ stejnopis. Predayaei protokol bude obsaho\at soupis prípadnyeh \ad a nedodčlku
Díla s termínemjejieh odstrančni. delku zaruky. Pokud Objednatel odmita Dílo přey/ít. u\'edou smltn ní strany
\ Předayaeim protokole s\*a stano\ iska a jejieh oduyodnční a dohodnou nahradní termín predani. Objednatel
nemá pram odmítnout pře\ zeti Díla pro ojedinčle drobnč \ady„ ktere samy o sobč ani \e spojení s jinými
nebrani u)i\'ani Díla funkčně nebo esteticky. ani jeho užíyani podstatným zpusobem neomezují. Zhotovitel a
(.)bjednatel jsou dále opraynčni uyest \ Předauteim protokole eokoliy. eo budou po\'aýo\at /a nutne,
Pří predani Díla je Zhotoyitel (')bjednateli poyinen předat /ejmena tyto doklady:
a) listinu. která bude obsahmat dostatečný a uplny" popis pro\ edenyeh prací a doda\'ek. soupis dodaneho
materialu. naklady na od\'o/ demontmančho materiálu a na lik\ idaei odpadu (dale jen „Soupis
prm'etlenf'c/I pracia dodávek "l: Soupis pro\ edenyeh praei a dodavek je Zhoto\ itel po\*inen předložit k
podpisu 7astupei Objednatele.
b) stavební deník a připadne í denik \'íeepraei a menčpraeí
č) o\ čřenou dokumentaci stayby odpmídajieí jejímu skutečnemu pro\ edeni podle \ydanyeh po\olení.
připadne projektoyou dokumentaei skutečneho pro\ edeni Díla (je-li \'yžadoyana jinym prt'nnim
předpiseml \ e 3 stejnopiseeh.
d) atesty použityeh \'_\'Toka a materialu.
e) prohlášení o shodě.
I) certifikáty na použite materialy.
g) zapis) a os\čdčeni o proyedenyeh zkouskach.
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revi/ni/prá\_\.

II

řádne \_\plnene farueni listy.

'J-

jl
k)

6.

doklady o lik\ idáei odpadu.
jine doklady sou\isejiei s pro\ ádČnim Díla. jeho dokončením a m edením do pro\o7u nebo jinak se
\'žtahujiei k Dilu.
Při předáni Díla provede Objednatel kontrolu Díla. ktere nasledne převezme s \yhradami. nebo be7 výhrad.
()bjednátel muže přev/it Dílo. ktere \ykažuje drobne \ady u nedodelky.jež nebrání užívání Dila. tj. s \yhradou.
\' tomto případě je Zhotmítel po\inen odstranit tyto \ady u nedodelky \ terminu u\edenem \ Předávaeim
protokolu.
1
Zhotmitel se žava/uje \\klidit u vycistit Stawniste do _\ dnu od předáni Díla ()bjednateli \ souladu se
Smlotnou. Před předáním Díla Zhotovitel u\ede veskere plochy poško/ene behem prmádční Díla do
pm odniho stavu.

Článek IX.
Platební podmínky
I.
2.
3.

Zálohy nejsou sjednány Zhoto\ítel nebude požadovat po (“)bjednateli behem provádění Díla Část odmen)
s přihlédnutím k vynaloženym nákladum.
Podkladem pro úhradu ujednane ceny za [)ilo dle Čl. lll. Smlouvy je \yuetováni o/naeene jako faktura. které
bude mít náležitosti danm eho dokladu dle Zákonu o [)PII (dále jen .. Faktura"l.
Faktura musi krome náležitosti stanovenyeh platnymi prá\ními předpisy pro dánovy doklad dle b' 29 Zákona o
DPH obsahovat i tyto údaje:
u) Čislo Smlou\_\ a datum jejího uzavřeni.
b) předmet Smlouvy. jeho přesnou speeitikaei \e slo\ nim vyjádření (nestaci odkaz na číslo Smlotn _vl.
e) obchodni tinnu. nil/ex nebo jméno u přijmení. sídlo nebo adresu. IČO u l)l(" Zhoto\ itele_

d)

ná7ev. sídlo. lC't) a DIC ()bjcdnulclc.

Čislo a datum \'_\s1á\ eni Faktury.
lhutu splatností Faktury.
dílčí soupis prm edenyeh praci a dodávek dle Cl. I.\'. odst. 4 Smloux y.
označeni banky a eislo učtu. na ktery má byt zaplaceno.
uvedení textu ..Přijate plneni bude použi\áno \yluene k \eřejne správě. u proto nebude aplikován režim
přenesení danme povinnosti dle zákona o DPH".
j)
o/naeeni osoby. která Fakturu \_\stá\ ilá. \eetne jejího podpisu a kontaktního telefonu.
4. Zhotovitel bude dilo fakturmat prubežnč dílčími lfakturamí. Součásti každe takme Faktury bude dileí soupis
pro\ edenyeh praci. a dodávek odsouhlaseny Objednátelem. \ nemž budou sepsány u oeenčny práee. \ykony a
dodán ky [l'O'dlllOHlllČ Íhotmitelem \'danem kalendářním mesíei. a to vždy k poslednimu dni příslusneho
kalendářního měsíce. Dílei plneni odsouhlasene Objednatelem se powžuje ža samostatne ždanitelne plneni
Uskuteenene \ poslední den \ kalendářním mesíei.
\' případě. že se nu Dile vyskytnou \ ády a nedodčlky. uhradí (_)bjednatel Zhotov iteli Fakturu maximálně do \ yse
90% eeny ža Dilo dle Čl. III. Smlouvy s tim. že Cáslka rmnajíeí se 10% eeny /a Dilo slouží jako ládržne
lpožastavkal, Po odstranění \seeh \ád u nedodelku dle podmínek uvedenych \ Předaváeim protokole bude
()bjednatelem /ádržne (po/ásti“ ka) uhra/eno na žáklade Fáktuty. \ niž bude m edeno. že se jedná o konečnou
Fakturu.
6. Konečnou Fakturu do plne \yse ceny za Dilo ujednanou \ el. III. Smlouvy je Zhotmitel opráuičn \ystavit den
po dni předáni Díla bez vad a nedodelku \ souladu s el. VIII. Smlouvy
7. Dnem zdanitelneho plneni konečne Faktury je datum předáni Díla be/ \ad u nedodelku.
8. Smluvní strany si ujednály. že platby bude pro\ edena be/hotovostnč na Číslo účtu tnedene \ žáhlavi Smlou\_\.
není-li dále stanoveno jinak. nebo nedohodnou-li se snían ní strany jinak_
9. Smluvní strany se dohodly. že uhrada \ysta\ene Faktury bude provedena na Číslo účtu uvedene Zhoto\ itelem \e
Faktuře bez ohledu na Číslo účtu u\edene \ /áhla\i Smlotny Musí se však jednat o Číslo účtu /\ eřejnene
zpusobem umoži'tujíeím dálkovy přístup dle ; % Zákona o DPH. Zármen se musí jednat o učet \edeny
\ tu/emsku.
IO. Lhuta splatnosti \'šeeh Faklur je do 30 dní od jejieh doručení. přip. dojití. ()bjednateli. Poxinnost ()bjednatele
laplatít je splněna dnem odepsání přislusne Částky / učtu ()bjednatele \e prospeeh učtu Zhotm itele.
'Iu

e)
tl
g)
h)
i)
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ll. \" pripade prodlení Objednatele s placením Faktury muže Zhotovitel uplatnit /akonny
úrok / prodlení.
IZ. Zhotovitel zašle čí osobne doručí Fakturu ()bjednateli \ souladu s čl. .\'l\'. odst. 3 Smlou\_\.
13. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivym platcem danč dle _ě ltlóa zakona o DPH.
je povinen neprodlenč tuto
skutečnost sdelit ()bjednatelí.
14. Pokud se Zhotovitel stane nespolehlivy'm platcem danč.je Objednatel oprz'tvnčn uhradit
Zhotm íteli za /danítelne
plnční částku be/ DPH & uhradu DPH pro\ est přímo na prislusny" učet daneho tinančnih
o uradu dle _5 109a
/akona o DPH. Zaplacení častky \e \yv'ši danč na účet spravce dane Zhoto\itele a zaplacení
ceny be/ DPH
Zhoto\ iteli bude považmano za splnění /a\a7ku Objednatele uhradit sjednanou cenu,
Objednatel je opravnčn před uplynutím lhuty splatnosti \ratít Fakturu bc/ zaplacení. a to
\ pripade. kdy lfaktura
neobsahuje potrebne náležitosti nebo májíne /a\ ady \ obsahu. \'e \ racene Fakturc musí (')bjednat
el u\ est duv od
vraceni. Opra\ nčny'm \ racením Faktury presta\ a bežet pu\ odní lhuta splatnosti. ('ela lhuta splatnosti
beží mm u
ode dne doručení. príp. dojíti. opra\ ene nebo no\č \y'stavene Faktury. Zhoto\itel je povinen
při fakturaci
dodržovat pokyny Objednatele.

Článek x.
Odpovědnost za vady a záruka za jakost

I»)

l.

Zhotovitel se zana/uje za kvalítu. funkčnost a úplnost Díla provedeneho na /akladč Smlotuy. dále
se lavayuje.
že Dílo bude pro\ edeno \ souladu s podmínkami Smlouvy a že jakost provedenych prací a dodavek.
jsoueíeh
předmětem Díla. bude odpo\ ídat technologickym normam a platnym pravním předpisum
vdobe realizace Díla.
Zhoto\itel se /a\a/.uje. že \ zaruční dobč bude Dílo zpusobilč k použití pro ujednany. příp.
ob\ ykly“ účel. a
zaeho\a si ve Smlotnč ujednanč. jinak obvykle vlastností.
Zhotov ítcl poskytuje na Dilo zámku v délce 60 měsícu. Záruční doba 7ačína bežet dnem
predani Díla
Objednatelem na zaklade Předavaeího protokolu dle Smlouvy. Záruční doba se prodlužuje o
dobu. po kterou
bude tr\ at odstrai'íovaní \ad Zhoto\itelem.
Zaruka se nevztahuje na vady zpdsobenc nespra\ nyni provo/ovanim Díla. jeho posko/enim \ yšší
mocí či třetí
osobou.
Jestliže se \ záruční dobč vyskytnou na Díle \ atd); je Objednatel povinen tyto u Zhoto\ itele reklamova
t písemnč
prostřednictvím reklamačního protokolu. a to be7 zby tečnelío odkladu po jejich zjištění. \' reklamačn
ím
protokolu musí b_\"t \ ady popsany a uvedeno. jak se projevují. \' reklamačním protokolu dale muže
Objednatel
uvest s\e požadavky. jakym 7pusobem požaduje vadu odstranit. Odstrančni \'ytčenyeh \ad provede
Zhoto\ itel
be/platnč. Stejne učínky jako \'yv'tčeni vad \ reklamačním protokolu má i predaní Díla s \ yhradami dle
čl. \'lll.
odst. 5 Smlouvy.
Zhotovitel je povinen nejpozdeji do 3 praeo\ ních dnu od obdržení reklamace pisemne oznamit Objednatel
i. ld'd
jeho reklamaci Lí/na\a. či neuznava. přičemž tnede duvod. proč reklamaci nett/hava. Pokud tak
Zhotmitel
neučiní. ma se /ato. že reklamaci Objednatele tí/nava.
Zhotovitel se lava/uje začít s odstraí'tovanim reklamovanyeh vad bez zbytečného odkladu.
nejpozdeji do 3
pracovních dnu. od dojíti. příp. doručení. reklamačního protokolu a \ y'tčene \ ady na sv e naklady be/
zbytečneho
odkladu odstranit. pokud to charakter \ ad a podmínky dovoli. nejpozdeji \ sak do 5 pracovních dnu od
započetí
prací na odstraneni \yftčenyeh \ad. pokud se smluvní strany písemnč nedohodnou jinak. Zhotovitel je
povinen
odstranit vady i \ prípadč. kdy“ neU/nava. že za vady odpovida. \e sporných pripadech nese Zhotovitel
naklady
aZ do rozhodnutí o reklamaci. Pri termínech odstrai'tovaní \ytčenyeh \ad dle tohoto ujednaní Smlouvy
budou
dále respektovány technologicke lliuty a klimaticke podminky pro prmadení příslušnych prací.
\' pripade havarie či \ ad branícich užívaní Díla se Zhotovitel [avazuje /ačit s odstrančnim vytčenyv'ch vad
do 24
hodin od oznamení Objednatelem. pokud se smlu\ ní strany nedohodnou jinak. Hav arie či \ady' braníeí
uží\aní
Díla se Zhotovitel [ava/uje odstranit nejpo/dčji do 2—1 hodin od /apočeti prací s jejich odstranmaním. pokud
se
smlu\ni strany nedohodnou jinak. Ostatní ujednaní Smlouvy upravující odstraneni reklamov anych vad
včetne
nasledky porušení tčehto ujednani se použijí obdobne na odstraneni ha\arií.
\ případě. že Zhotovitel ve lhutaeh uvedenych \“ čl. .\'. odst. 7 a X Smlouvy ne/ačne .s odstraí'to
vaním havárie či
\'ytčeny'eh vad Díla. je Zhotovitel srozumčn s tim. že Objednatel je opravnčn havarii či \ _vtčene \ady odstranit
sam čí prostředních im třetí osoby. a to na náklady Zhotov itele. C'astku. kterou Objednatel \yv'naloži
pri
odstranční havarie či vad nebo kterou zaplatí za odstraneni havarie či vad treti osobč. je Zhotovitel
povinen
uhradit Objednateli do 3U dnu poté. co k tomu bude písemnč \_\'/van.
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Pro možnost radneho a \Časneho odstraneni pripadnv'eh vad je Objednatel povinen umožnit zamčstnaneum
Zliotov itele ajínv'm osobam pov erenvm Zhotov ítelem přístup do prostoru. kde se nachazí reklamov ana vada. ()
odstraneni vad smluvní stran) sepisou lapis. \ iieinž poverenv zastupce Objednatele potvrdí. že Dilo po
odstranění vad u nedodelku od Zhotovitele prebira.
Reklamaei lze uplatnit nejpozději do posledního dne zarueni dob). přičemž i reklamační protokol odeslanv
Objednatelem \ poslední den žai'uení dob) se považuje za veas uplatnenou reklamací.
Odstraněním vad není dotčen narok Objednatele na smluvní pokutu a nahradu ujmv.
L'jednani upravující zaruku za jakost nev_vlueují zakonnou L'iprav'u prav / vadného plneni obsaženou
v Občanskem zakoniku.
„le-li to treba. Zhotovitel zabezpečí na sve naklad) po dobu odstrai'iovaní \adv dopravní značení. včetne
organizace doprav _v .

Článek XI.

'JI

';.:

ls)

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy
\ahrada ujmv se ridi ustanov eními & 289—1 a nasl. Občanskeho /akoníku.
Zhotovitel je povinen poeínat si při provadeni Díla tak_ ab} nedošlo k neduvodne ujme na svobodě. zdravi.
živ otč nebo na \ lastníetvíjineho.
Zpusobí-lí Zhotovitel při provadeni Díla ( )bjednateli eijinvm osobam škodu. at' porušením povinnosti stanovene
zakonem Ci porušením povinností že Smlouvv. nahradí škodu / toho vzniklou. a to jejim odstraněním a pokud
to není dobře možne. tak \ pene/íeh.
Použije-lí Zhotovitel pri provadeni Díla žinoenenee. zamestnanec nebo jineho pomocníka. nahradí škodu jím
/pusobenou stejne jako by ji zpusobil sam. Tato povinnost Zhotovitele se vžtahuje take na jeho prípadne
poddodavatele.
\arok na náhradu majetkove ujmv (škody vznika vedle naroku na smluvní pokutu ujednanou ve Smlouvě a
vedle ve Smlouvě ujednanýeh povinností.
Zhotovitel je povinen učinit veskera opatreni potrebna k odvraeení skodv nebo k jejímu zmírnění.
L'loží-li Objednateli spravni organ sankei za spravni delikt / duvodu porušení nektere 7 pravnich pov innosti ze
strany Zhotovitele. se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli celkovou v_vsi sankee jako naliradu majetkove
uvimv tškodv).
ljloži-li Objednatelí pokutu Statni urad inspekce praee / duvodu porušení Zakona o BOZP nebo provadčeílto
\arížení \ ladv C. 59] 2006 Sb. ze stran)“ Zhotov itele. prípadnejeho smluv níeh poddodav atelu nebo jiných osob.
zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli celkovou v_vsi pokuty jako nahradu majetkove ujmv (škod) ). To platí
i v pripade uložení sankee jiným orgánem,

Článek XII.
Smluvni pokuty
\v' případě. že Zhotovitel nedodrží dobu plneni sjednanou \ el. l\'. odst. 3 Smlouvy. uhradí Objednateli smluvní
pokutu ve výši 0.3 "„ / ujednane eenv za Dílo. a to /a každý i započatý den prodlení. a Objednatel je opravnen
tuto smluvní pokutu žapoeíst proti pohledavee Zliotov'itele.
Pokud Zhotovitel nedodrží termín pro v_vklížení a vyčištění Stavenište stanovenv' v Čl. \'lll. odst. (I SmIonx‘).
zavazuje se uhradit (")bjednateli veskere naklady a škody. které mu tím vznikly. Dale je povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve \ _vši ().I ”u že sjednane ceny za Dilo za každý i započatý den prodlení Zhotovitele.
Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluv ni pokutu ve výši 5. ()()()_- Kč za každv prokazatelně zjištěný
pripad nedodržení poradku na praeoviští (ohrožující bezpečnost práce). Smluvní pokuta bude v_vt'lčtovana až
poté. kdv Zhotovitel zjistene nedostatky zapsane ve stavebním deniku Objednatelem nebo jeho oprz'ivnenvm
zastupeem ve stanovenem dodateenem termínu neodstraní
Zhotovitel je povinen zaplatit ()hjednateli smluvní pokutu ve výši 5. 000.- Kč za každý prokazatelně zjistený
případ nedodržení stanoveneho teehnologiekeho postupu praeí dle teelmieke dokumentace.
\' případě nedodržení termínu k odstranění reklamovane vadv Ci nedodelku v souladu s el. X. Smlouvy. ktere se
projevily v zaruení době. nebo vadv či nedodelku při převzetí Díla s výhradou dle el. VIII odst. 5 Smlouvy.je
Objednatel oprávněn uetovat Zlíotoviteli smluvní pokutu \ e v_vfsi l.()()().- KC / ujednane eenv ža |)ílo za každou
vadu Či nedodelek. a i za každý i /apoeat_v den prodlení. \' pí'ípadeelí_ že se jedna o vadu Či nedodelek. ktere
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braní radnemu užívaní díla. prípadne hro/í nebe/peci škod) \'elkeho rozsahu (han arie). uhradí Zhoto\ ítel
()bjednateli smltnni pokutu \ e výši ltltlt) KC za každou reklamm anou \adu či nedodčlek. u niehžje Zhoto\ itel
\ prodlení. a za každý i započatý den prodlení.
\' prípade. že Zhoto\ itel nedodrží po\ innosti \ ýplý \ajíei / čl. \'. odst. 13 Smlotn _\. uhradí ()bjednateli smluvni
pokutu \e \ýši 5. ()()().- KC. a to samostatne /a každý /jíštčný pripad.
\" případe. že Zhotovitel nedodrží po\innosti \'_\pl_\\ajíeí / čl. \'. odst. 2. 3 a 4 Smlou\_\. uhradí ()bjednateli
smltnni pokutu \e \ýši 5. ()()().- KC. a to samostatne za každý zjištčný případ.
\" pripade. že Zhoto\ itel žamlči jakehokoli poddodzn atele. uhradí ()bjednateli sm|u\ní pokutu ve výši 10.000.Kč za každý _iednotli\*ý pripad.
\' případč. že Zhoto\ ítel nedodrží povinnosti \'_\pl_\'\'ajieí / čl. \'. odst. H Smlou\_\'_ uhradi Objednateli smltnni
pokutu \ e \'ýši 5. ()(l().- KC. a to samostatne /a každý /jištčný pripad.
Pokud nebude žamčstnanee nebo jina osoba prouidčjiei Dilo pro Zhotovitele označena dle čl. \'. odst. 2—1.
uhradí Zhoto\ ítel ()bjednateli smlumí pokutu \ e \ýši l. 000.- Kč. a to samostatne ža každý zjištěný pripad.
Pokud sta\'bývedoueí nebo jeho opra\'nčný zastupce nepodepíše jednotlivou kontrolni pritomnost Koordinatora
BOZP na Staveništi a dobu jeho kontrolni přítomnosti na Stawništi nebo t_\to udaje nepra\ di\č o\'li\'ní. uhradí
Zhoto\ itel ()bjednateli smlu\ní pokutu \e \ ýší 5. Ulit).— KC. a to samostatne 1L1 každý ljištčný případ.
Pokud ()bjednatel odstoupí od Smlou\_\ / dmodu dle čl. XIII. odst. ] písm. e) bod l. Smlouvý. Zhotoýitel
uhradí ()bjednateli smlu\'ni pokutu \e \'ýši lt)“„1u_jedíiane eený ža čele Dilo dle čl. Ill. Smlou\_\.
Zhotovitel je povinen dale uhradit ()bjednateli smlu\ní pokutu \ prípade uwdenčm \ čl. \'. odst. lí Smlouvý.
\' prípade. že žaínčstnanee Zhoto\ ítele:
a) odmitne dechovou /koušku /a účelem zjišteni pripadneho požití alkoholu nebo bylo deehm ou zkouškou
žjištčno požití alkoholu. uhradí Zhotmitel ()bjednateli smlu\ní pokutu \e \ýši 5. ()()().- KC za každý
žjištčný pripad.
b) nepoužívá při práci osobni ochranne pracovni pomueký ((.)OPP). uhradí Zhotmitel ()bjednateli smlu\'ni
pokutu ve výši 5. ()()(L— KC za každý /jištčný pripad.
\' případe. že Zhoto\'ítel nedodrží po\ innosti \ ýplý\'ajíeí 7 čl. \'II. odst. ] Smlouvy uhradí (,)bjednateli smltn'ni
pokutu \'e \ýši 5. (HN).- KČ. a to samostatne /.a každý žjištčný pripad.
\" případě nedodržení povinnosti smlu\nieh partneru Zhotm'itele. \ýplýýajíeíeh / čl. \'. odst. 5 a o Smlou\_\.
budou tato porušení pminností po\ažo\ ana ()bjednatelem za porušení smlu\ nich po\ innosti že stran)
Zhotovitele. a to i pro učelý posou/ení pm innosti uhradit smlu\ní pokutý že straný Zhotmitele.
Smltnní pokutý l/e uplatnil kumulatimč.
Shora tnedenými smluvními pokutami není dotčen narok (,)bjednatele na náhradu ujmý.
Smlm ni straný prohlašují. že sjednaná \'ýše smluvnieh pokut je pí'imčí—ena \'ýžnamu ut\ r/enýeh pm innosti.
Zhotmitel se [zna/uje snihnni pokutu \'ýčislenou ()biednatelem \ pisemne \'ý/\č žaplatit do 30 dnu od
doručení. príp. dojití. predmčtne \ý7\ý na účet ()bjednatele u\ edený \e \ý7\č_ jinak na účet Objednatele
L1\Cdťn_ý \ /:ihla\í Smlouvý.
Zaplacení smluvní pokutý nežba\ uje Zhoto\ itele po\ innosti splnit smlu\ enou povinnost smluýni pokutou
utvr/enou.

Článek xm.

I‘D

_-

Zánik Smlouvy
Zpusobý ukončení Smlouvy:
a) písemnou dohodou smluvních stran.
b) písemným odstoupením nektere smhnní stran) \ pripadech stanovených Občanským žakoníkem nebo
touto Smlouwu.
e) písemným odstoupením ()bjednatele od Smlouvý \ tčehto pí'ípadeeh:
[. Zhoto\'itel neprovadi Dilo radným lpusobenr přičemž jeho postup nebo dosa\adní výsledek
prmádční Díla \ ede nepoehýbne k prokažatelnč \adnemu plneni.
II. byl proti Zhotoviteli jako dlužníku podán na\'rh na zahájení insol\enčniho rízení. tj. b_\lo žahajeno
insol\ enčni riženi se Zhotovitelem.
III, insohenčním soudem bylo \'ýdano rožhodnutí o úpadku Zhoto\'itele jako dlužníka.
()dstoupeni musí být pisemne a musí dojit druhe smluvni strane.
Smluvní straný se dohodl). že aplikace ustanovení ,“ 259l a š 3595 ()bčanskčho zakoniku se \ _vlučuje.
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li'činky odstoupení od Sínlou\_v nastávají dnem jeho dojití Zhotov ítelí.
()dstoupením od Smlotny zanikají \ ro/sahu jeho ucinku pra\a a povinností smluvních stran. Odstoupení od
Smlouvy se nedotyka práva na žáplácení smluvní pokuty nebo uroku / prodlení. pokud již dospel. práva na
náhradu škody \ žnikle z porušení smluv ní povinností ani ujednání. které má \ zhledem ke sve povaze zavazovat
smluvní strany i po odstoupení od Smlotn _v,

Článek XIV.
Ostatni ujednání

IQ

Zhotovitel nemuže bež předchožího píscmneho souhlasu ()hjednatcle postoupit svá práva a povinností / teto
Smlouvy třetí osobč.
Smltnní strany prohlašují. že udaje u\edene \ žáhlaví Smlouvy jsou \ souladu se skutečností \ dobč uzavření
Smlouvy. Smluvní strany se /a\a/ují neprodlenč o/námít žínčnu dotčenyeh udaju druhe smluvní strane.
Smluvní strany si ujednaly. že žasílání. doručo\ání a dojití všech písemností t_\' kajících se jejich žávažkoveho
\žtahu založeného Smlouvou. včetne písemností žasílánych po skončení právních učínku Smlouvy. se řídí
tčmíto pravidly;
al písemnosti se žasilají:
l. prostřednictvím \ eřejne datove síte do datov e nebo emailov e schránky adresáta.
ll. prostřednictvím prov o/ovatele poštovních služeb. jenžje držitelem poštovní licence. a to na adresu
pro doručování u\ edenou \ záhlaví Smlouvy. příp. po/dčjí píscmnč aktuali/ovanou.jinak na adresu
sídla žapsanou v příslušném \ eřejnem rejstříku.
b) písemností se osobně doručuji:
[.
Zhotov ítelem osobnč na podatelnu ()hjednatelo
e) smluvní strany jsou srožumeny s tím. že:
1. žásílká jedne smluvní strany obsahující pravni jednání adresovane druhe smluvní stranč (dále jen
.. Zdvi/ka " )
- jí je doručena. resp. jí došla. dnem. kdy si jí osobne převe/me.
- jí je doručena. resp. jí došla. dnem. kdy ji t_vžícky odmítne převžít
ll. vuči nepřítomnemu adresátovi pusobi právní jednání odesílatele od okamžiku. kdy mu projev vule
dojde. tžn. od okamžiku. kdy se dostane do slery dispo/ice adresáta: žmaří-lí včdomč adresát dojití
Zásilky. platí. že Zásilka řadnč došla. \' případč žaslání Zásilky prostřednictvím provo/ovatele
poštovních služeb se má za to. že Zásilka adresátovi došla třetí pracovní den po jejím odeslání.

Článek xv.

? ’JI

:“

'oJ

Závěrečná ujednání
NcstunoVi-li tato Smlouva vyslov nčjínak. řídí se práva a povinností smluvních stran platnymí právními předpisy
České republíky. zejmena příslušnými ustano\ enítní ()hčanskeho zákoníku a práv ními předpisy souvisejícími.
\" případě. že nektere ujednání Smlouvy se stane neučínnym čí neplatnym. žustá\ aji ostatní ujednání Smlouvy
účinná či platná. Smluvní strany se lava/ují táko\e ujednání nahradit ujednáním učínnym čí platným. ktere
sv _vm obsahem a smyslem odpovídá nejlepe obsahn a smyslu ujednání puvodniho. Pokud nel/e učelu teto
Smlomy \yhovčt jinak než žmčnou teto Smlouvy. jsou smluvní strany povinny sjmlupracovat na těchto
7mčnách a tí/avřít dohodu o žmčnč teto Smlouvy.
\'eškerc žmčny a doplnční Smlouvy jsou možne pou/e \ případč. že tím nebudou porušeny podmínky ladání
\ eřejne žáka/ky a zákona č. 134 2016 Sb.. o 7adá\ání veřejnych žáka/ek. ve žnční po/dčjších předpisu. jen po
dohode smluvních stran a \yžadují písemnou formu. Dohoda o žmčnč obsahu žávážku musi byt podepsána
oprávnčnymí zástupci smluvních stran a za dohodu o žmčnč obsahu žáva/ku v_v' slovnč prohlášena. Každá
dohoda o žmčnč ohsáhu Láva/ku se vyhotoví \e stejnem počtu stejnopísu jako Smlouva a musi byt vzestupne
očíslov ana.
Smluvní strany se dohodly ve smyslu u_stano\ ení ; 1740 odst, 3 ()hčánskeho 7ákoníku. že vylučují přijetí
nabídky s dodatkem nebo odchylkou. i když dodatek čí odchylka podstatne nemční podmínky nabídky.
Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí zmeny okolností dle š l765 odst, 2 Občanskeho žákoníku.
Smluvní strany shodnč prohlašují. že si Smlouvu před jejím podpisem řádnč přečetly. že byla uzavřena po
\žájemnem projednání. podle jejich pra\e a svobodne v ule. važnč a srozumitelnč. nikoli \ tísni a 7a nápadnč
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nexýhodnýeli podminek. Smluxní slum} potxivuji správnost a autentičnost Smlouv) \\ ymi níže uxedenými
\ lusmoi'uemmi podpis) .
Smlouva je \_\'hoto\ena \e 3 stejnopisech. každý > platností originálu. přičemž Objednatel si ponechá
2 stejnopis) a ZhoIm'iIcl _xi ponechá ] ste_inopí>.
Smlouui nahým platno5ti a (léilmmli dnem jejiho podepxuni opi“zi\iieii_\"mi Aislupci obou „\mlux'níeh strun.
nejdříve však dnem jejiho A eřejneni prostředníctxím registru smlu\ dle zákonu &. 340 2015 Sb.. o leášlních
podmínkách účinnosti nekterých smith. Li\ei'“eji'io\;ini techto >mlm Li o registru snilm (dále jen .Zálwn ()
registru smluv'"). \ e zneni pozdejšich předpisu.
Objednatel jako Ú7CHIHÍ samosprm ný celek. tj, nic—stský obx'od.jc dle Zákona o registru smlm povinen m eřejnit
Smlouvu prostřednictvím registru smluy přičemž tak učiní \ [ukoune lhule 30 dnu od wax ření Smlouvy.

Článek XVI.
Doložka platnosti právního jednání
Doložka platnosti prin níhojednz'iní dle & 41 ukonu C, IZS 2000 Sb.. o obcích (obecní /ří/eni). \e meni pozdějších
předpisu:
() umx'ření Smloux _\‘ m/hodlu Radu mčslskeho obvodu Slezsku ()strznu „\\ _x'm usnesením &. 22W R.\‘I()h-Slc 1822 45
ze dne 22.07.2020.
A: ()b/cc/nulc/u

/u Z/mlm‘iIu/u

Datum:

Datum:

29 -Uí' 2820

Místo: Ostrava

Bc. Richard \'ereš
starostu

\.

\lislo: Modřice

, ' '

In

Přílohy: 1 ) Položkox'ý ro/poCel \'Cetne \_\"k;i/u \'_\'mer
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
Stavba

262001

Zeja—„ate

Statutárm město Ostrava

ICC. 00845451

Prokešovo námésti 1803/8

DIC C200845451

70200

thcwte

ZÁVORA PARKOVIŠTÉ u SLEZSKOOSTRAVSKÉ RADNICE

Ostrava-Moravská Ostrava

AS Parking s.r.o.

ACC 25532961

Masarykova 118, Modřice, PSČ 664 42

DIČ C225532961

chracova!

Rczp‘s ceny

Celxervt
V

HSV

65 874 90

psv

3 CO

MON

2‘2 434 OC

VEŠIčjŠ naklady

42 OOC OO

Oster? “aklac/

*,

3 00

Celkem

1‘

320 308.90

R‘ekapytplace can;
Zaklao pro smzewu DPH

15

0,00 CZK

szena DPH

15

0.00 CZK

Zakiacz pro %aklaom DPI——

21

320 308.90 CZK

Zawíacf“ DPH

21

67 264.90 CZK

Zacxromlew

0.00 CZK

Cena celkem s DPH

387 573,80 CZK
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