Statutární město Ostrava

'- ji'—)\ČQ\
“

městský obvod Slezská Ostrava

smlouva

úřad městského obvodu

smlouva o dilo č. INVI0142/21
uzavřena ve smyslu ustanovení š" 2586 a násl. zákona Č. 89 2012 Sb.. občanský zákoník. ve znění pozdějších
predpisu (dále jen .. Občany/tj" zákoník ")

Smluvní strany
Statutární město Ostrava
sídlo:
1Č():
DIČ:

Prokešovo náměstí 1803 8. 729 30 Ostrava—Nloravská Ostrava
00845451
(200845451 — plátce DPH

pm potře/n' yrs/(111011(la/1013,14) dok/adu mlhérulv/ nebo zákazník

Statutární město Ostrava., městský obvod Slezská Ostrava
sídlo:
1D datové schránky
zastupce:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Těšínska 138 '35. 710 16 Ostrava — Slezská Ostrava
Soszub
Bc. Richard Vereš. starosta
Be. Richard \f'ercš. starosta
lng. Ondřej Klučka vedoucí odboru investic a strategického rozvoje Úřadu
městského obvodu Slezská Ostrava
Be.
Radek
Nítka.
tel.
599410

069.

mobil:

727956

615.

email: mitkaírtslezskacz — referent agendy investiční výstavby Úřadu
městského obvodu Slezská Ostrava

bankovní spojení:

Česká spořitelna. a.s.

číslo účtu:
27-1649322359'0300
Číslo smlouvy:
l.\l\" 0142. 21
identifikátor verejne zakázky:
pm potřeby ijtzs'lm't'ní dunami-ll dok/adu příjemce nebo :uxí/uc'i adresu
na struna/ezinejako objednala/„ dále/"vn .. Objednatel "
a
KAPEGO projekt s.r.o.
sídlo:
2X. října 1 142 168. Mariánské Hory. 709 00 Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě. oddíl C. vložka 38720
1D datove sehránky:
he9í“t<k
zastupce:
Marcel Chobot. jednatel společnosti
ve věcech smluvních a ve věcech teehníkýeh:
Marcel Chobot. jednatel společnosti

- mobil; _7 e-mail: infoitt kapegoprocz

IČO:

29395933

DIČ:
bankovní ustav:
číslo účtu:

CZ29395933
Komerční banka a.s.
107-1649430237 0100

je plátcem DPH:
číslo smlouvy:

ano
....................................................

nu strum; druhéjuku :lialm'irel. dále/un „Zhotovitel“
uzavírají mezi sebou tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva “')
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Článek |.
Základní ustanovení
1.

Smluvní strany prohlašují. že jsou zpusobilc uzavřít tuto Smlouvu. stejnč jako zpusobile nabyvat
v ramci právního řádu vlastnim jednaním prava a povinnosti.
Tato Smlouva je uzavřena na zaklade vysledku vybčrov eho řízení na veřejnou zakázku maleho rozsahu

2.

pod nazvem „Modernizace učeben ZS Slezska ()strava ll (PD. AD. 1C)".

Objednatel ma v úmyslu modernizovat stávající a zbudovat nove třídy pracovnich dílen a cvičných
kuchynčk. ku. Slezska ()strava ku. Muglinov'. ku. Kunčičky. přičemž k realizaci tohoto zameru je
třeba. aby mčl příslušnou dokumentaci a zajištěnu inženýrskou činnost. \' případč související dotací je
povinen zapracovat podmínky dotačního titulu do projektové dokumentace. Za tímto účelem uzavírají
smluvní strany tuto Smlouvu.
4. Zhotovitel prohlašuje. že je odbornč zpusobily k zajištění predmetu plneni podle teto Smlouvy. že ma
vsechna podnikatelská opravnční potřebna k provedení zavazku / teto Smlouvy a že i v dalším je
opravnčn provest zavazky z teto Smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje. že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou přcdmčtu teto Smlouvy. že
mu jsou známy veskere technicke. kvalitativní a jiné podmínky nezbytne k realízaci zavazku z teto
Smlouvy a že disponuje takovymi kapacitami a odbomymi znalostmi. ktere jsou k provedení zavazku
z teto Smlouvy nezbytne.
6. Zhotovitel se zavazuje. že po celou dobu platnosti teto Smlouvy bude mít sjednanu pojistnou smlouvu
pro případ zpusobení škody Objednateli nebo třetí osobč do výše pojistnčho plnční nejmene ve výši
25% z ceny za dílo bez danč z přídane hodnoty (dále jen ..DPH"). ujednane v čl. lll. teto Smlouvy.
kterou kdykoliv na požádání předloží zastupci Objednatele.
7. Smluvní strany prohlašují. že předmět teto Smlouvy není plnčním nemožným. a že tuto Smlouvu
uzavřely po pečlivem zvážení všech možných dusledku.
8. Smluvní strany timto prohlašují. že skutečnosti uvedené v teto Smlouvč nepovažují za obchodní
tajemstvi ve smyslu ;“ 504 Občanského zákoníku a udčlují svolení kjejich využití a zveřejnění bez
stanovení jakychkolí dalších podmínek.
9. Zhotovitel bere na vědomí. že Objednatel muže být povinen zveřejnit či zpřístupnit obsah teto Smlouvy
či další související informace na zaklade příslušných prav ních předpisu.
10. Smluvní strany prohlašují. že osoby podepisující tuto Smlouvu jsou k tomuto jednaní opravnčny.
'Il

3.

Článek II.
Předmět Smlouvy
I.

Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provest svym jmenem. na svuj naklad. na vlastní odpovědnost
a na sve nebezpečí dilo na/vane „Modernizace učeben ZS Slezska ()strava ll (PD. AD. lC)".

Účelem Smlouvy je zajisteni vypracování projektovy'fch dokumentací a inženýrských Činnosti
souvisejících se zamčrem akce ..Moden'íizace učeben ZS Slezská Ostrava ll (PD. AD. lC')".
Předmětem veřejne zakazky je vypracování projektové dokumentace pro
A. stavební povolení
B. provadeni stavby
C. plan bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
včetnč zajištční vykonu související inženýrske činnosti včetně zajištění zahajeni stavebního řízení
a zajištění vydaní pravomoc—neho rozhodnutí o umístění stavby a stavebního pov oleni.

A. Projektová dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“)
-

DSP bude /praeovana dle Stavebního zakona. dle prováděcích předpisu a v'yhlasek k tomuto zákonu.
ve znění pozdčjsich předpisu a dle \ sech příloh v těchto dokumentech citovanych.
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Souěasti DSP budou:
.
doklady o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi ve smyslu Stavebního
zákona a s ostatními účastníky řízení včetně zapracování podminek z vydaných pravomocných
rozhodnuti do DSP (rozhodnutí o kácení. atd.). aby mohlo být vydáno pravomocně stavební
pov olení.
.
pro zpracování DSP provede Zhotovitel veskere nezbytne pruzkumnc prace (výškopisnc
apolohopisne zaměřeni. vpřípadě potřeby i hydrogeologický. radonový. atmogeochemieký
prazkum. apod. ). a to \ rozsahu nutnem pro řadně zhotovení DSP.
.
oceněný rozpočet stavby členěný dle jednotlivých stavebních objektu. Časový hannonogram.
malé a provizorní dopravní značení odsouhlasene dopravní komisí. V případě že stavební
objekty nepodlehající stavebnímu povoleni nebudou zpracovány do podrobnosti pro možnou
realizaci. bude součástí DSP i dopracování těchto stavebních objektů. vě. rozpočtu. popř. budou
tyto stavební objekty přiloženy do DSP.
Koncept DSP Zhotovitel Objednateli předá \ listinné podobě v jednom vyhotovení.
DSP bude ()bjednatcli předána \ elektronicke podobě. a to následovně:
.
lx ('D(DVD)-R().\l skompletní DSP v elektronické podobě. a to textová část ve formátu
kompatibilním sprogramcm Microsoft WORD a výkresova část ve formatu kompatibilním
s programem AutoCAD 2010 pro ěteni a zápis (*.dwg).
.
Ix (‘D(D\7D)-R()M s kompletní DSP v elektronické podobě. a to textová Část ve formátu
kompatibilním sprogramcm Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním
s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf). přip. po dohodě s ()bjednatelem v jiném formatu.

B. Projektová dokumentaci pro provádění stavby (dále jen „DPS“)
-

-

DPS bude zpracována v souladu se zákonem ě. 13-1 2016 Sb.. o 7adávani veřejných zakázek. ve
znění pozdějších předpisu ( dále jen „Zákon 0 zadávání veřejným-Ir zakázek"). v souladtt
s prováděcími vyhláškami k tomuto zakonu. DPS bude obsahovat všechny náležitosti stanov ene
Stavebním zákonem a souvisejícími prováděcími předpisy a vyhláškami k tomuto zákonu. ve znění
pozdějších předpisů.
Součásti DPS bude:
podrobná dokumentace se specifikací standardu materiálu a výrobku která bude zahrnovat
podrobný popis. technické parametry a ostatní charakteristiky položek z výkazu výměr.
.
položkový rozpočet stavby bude podepsaný autorizovaným projektantem. členěný podle
jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni roku. Položkový rozpočet
bude doložen i v elektronické podobě ve formátu XML 3 ve formátu XLSX. Pokud budou
vpoložkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet. musí být
k použitým jednotkám připojena jejich přesná specifikace a způsob jejich ocenění. Pokud
budou použity vlastní položky. které nejsou definovány v použité cenové soustavě, bude
uvedena také jejich přesná specifikace a způsob ocenění.
.
zatřídění jednotlivých stavebních objektu. případně jejich části dle Standardní klasilikace

.

produkce (SZ-CPA. (TC-CZ. CZ-CPV.
o
.

.

v případě. že spravci siti požadovali ve svých vyjádřeních chráničky nebo bude-lí DPS
vyžadovat přeložky inženýrských sítí. budou tyto obsažený a odsouhlaseny spravci sítí v DPS.
zásady organizace výstavby. vč. situace staveniště a přechodneho dopravního značení (dále jen
..Z()V"). které bylo už ve stupni DSP projednáno a schváleno pracovní skupinou organizace
řízeni dopravy (()ŘD) bude tvořit přílohu DPS. V případě. že by došlo ke změně ZOV. bude
změna take doložena do DPS.
nedílnou součástí DPS bude řešení bezpečnosti práce. bezpečnosti technických zařízení
i pracovního prostředí, které bylo již součastí DSP. Požadavky. včetně specifikace vsech
platných právních předpisů týkajících se BOZP. budou v potřebném rozsahu dle charakteru
stavby uvedeny a popsány v souhrnně technicke zprávě DPS.
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C. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „Plán BOZP“)
-

Plan BOZP bude zpracován tak. aby obsahoval přiměřeně povaze. rozsahu stavby. místním
a provozním podmínkám staveniště. veškeré udaje. intonnaee a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožujicí práce. zejména bude
obsahovat povinnosti a odpovědnosti jednotlivych učastniku výstavby. stanoveni opatření
k zajištění bezpečnosti práce na staveništi. postupy řešení mimořádny'v'ch událostí na staveništi.
stanovení požadavku na bezpečné provádění udržovacích prací při užívaní stavby a dopravněprovozní předpisy pro stav cniště.

-

Plan BOZP bude zpracován v souladu spřislušnymi právními předpisy. zejména v souladu se
zákonem Č. 3092006 Sb.. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci \ pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci). ve znění pozdějších předpisu a nařízením vlády č. 591 2006 Sb..
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. ve
znění pozdějších předpisu

-

Zhotovitel se zavazuje. že bude pruběžně aktualizovat Plan BOZP dle potřeb a požadavku
Objednatclc a kontrolních orgánu v pruběhu projekční přípravy stavby.

—

Součásti Plánu BOZP bude:

.

přehled právních předpisu vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích. která se mohou
během realizace stavby vyskytnout.
.
písemná zpráva o možných rizicích. jež se mohou během realizace stavby vyskytnout.
zhlediska práce a Činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo
poškození zdravi.
.
provozni řad staveniště v připadě potřeby.
Plan BOZP bude Zhotovitelem Objednateli předán v elektronické podobě. a to následovně:
.

lx CD(DVD)-R()M s kompletním Planem BOZP (včetně aktualizovaných části) v elektronické

.

podobě. a to textová Část ve formatu kompatibilním s programem Microsoft WORD
a výkresové Část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro ěteni a zápis
(*.dvvg).
1x C'D(D\f"D)-ROM s kompletním Planem BOZP (včetně aktualizovaných části) v elektronické
podobě. a to textová Část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD
a výkresova část ve formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdD. příp.
po dohodě s Objednatclem v jiném formátu.

Předmětem inženýrské Činnosti bude zajištění potřebných vyjádření a stanovisek dotčených orgánu
a spravcu inženýrských sítí a zajištění patřičných povoleni stavebního úřadu.
Smluvní strany mají za nesporné. že součástí zavazku Zhotovitcle je provedení komplexní inženýrské
činnosti. a dále zajištění vydaní pravomocného a stavebního povoleni. Komplexní inženýrská Činnost
zahrnuje zejména zajištění všech nezbytných stanovisek a rozhodnutí dotčených správních organu.
stanovisek vlastníku veřejně dopravní a technické infrastruktury k možnosti a zpt'isobu napojeni.
stanovisek vlastníku nebo správeu k umístěni stavby a k provaděiti prací a činnosti v dotčených
ochranných a bezpečnostních pásmech. Součástí inženýrské činnosti je i vypracování návrhu žádosti
o připojení k inženýrským sítím sloužící jako podklad pro možnost uzavřeni smluv o připojeni
k distribuční soustavě. Uzavření vlastnich smluv o připojení k distribuční soustavě zajišt'uje Objednatel
samostatně.

(dále jen ..Dílu" či „Předmět plněnř').

Jednotlivé stupně projektové dokumentace (DSP včetně Plánu BOZP. DPS) budou Objednateli dodány
také v tištěné podobě. a to v 6 vyhotoveních (každé vyhotovení projektové dokumentace bude opatřeno
autorizaěnim razítkem a podpisem oprávněného projektanta).
Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatelc provést s potřebnou péčí \ ujednancm čase a obstarat vše.
co je k jeho provedení potřeba.
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Zhotovitel se zavazuje Dilo pro ()bjednatele provest \ rozsahu a za podmínek ujednany'ch v této
Smlouvě.
Za účelem splnčni Predmčtu plnční Objednatel udělil Zhotoviteli plnou moc. zejména k zajištění vydání
pravomocného a stavebního povolení. Zhotovitel bude Objednatelc int'onnovat o prubehu správních
ajinyeh řízeni vztahujících se k Dílu. zejména o podaných námitkách a možnosti podat odvolání proti
vydanému správnímu rozhodnuti.
Objednatel se zavazuje Dilo v souladu s čl. \'l. této Smlouvy převzít a zaplatit za nej Zhotovitcli cenu
dle čl. 111. teto Smlouvy.

Článek |||.
Cena za Dílo

Celková cena za Dílo je stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitclc. jako maximálne přípustná a platná
po celou dobu realizace Predmčtu plnčni. tj. do doby splnčni závazku Zhotovitele. jako cena smluvní.
kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených v této Smlouvě. & Činí částku ve výši
560 000,00 Kč + DPH. tj. 677 600.00 Kč vč. DPH přičemž ceny za jednotlivé části Díla dle čl. ll.
odst. 1 této Smlouvy jsou následující:

ZS Bohumínská — Cvičná

( Cena vč. DPH v Kč l

DPH v Kč

l Cena bez DPH v Kč

l Předmět plnění

i

( kuchyňka - PD pro stavební
_povolení (DSP)

l

( ZS Bohumínská — Cvičná

Í

i kuchyňka - PD pro provádění

l

66 550.00

55 000.00

l l 550.00
*

20 000.00

4 200.00 Í

24 200.00

1 050.00

6 050.00

55 000.00

ll 550.00

66 550.00 \

20 000.00

4 200.00

24 200.00

5 000.00

1 050.00

6 050.00

55 000.00

j
11 550.00§

66 550.00

,

I

„stavby' (DPS)
ZS Bohumínská * Cvičná

5 000.00‘
„kuchyňka - Plán BOZP

ZS Bohumínská — Školní
poradenské pracoviště- PD pro
‘ stavební povolení (DSP)
ZS Bohumínská _ Školní

\
(

poradenské pracovište - PD pro
provádění stavby (DPS)
ZS Bohumínská — Školní
poradenské pracoviště - Plán
BOZP

3 ZS Chrustova * Cvičná
; kuchyňka- PD pro stavební

j
*

Ý
i

'
*
(povolení (DSP)
TZS Chrustova — Cvičná kuchyňka
\ - PD pro provádění stavbv (DPS)
ZS Chrustova — Cvičná kuchyňka

‘

l

_ Plan BOZP

l

20 000.00 t

4 200.00

,
i
> 000.00

24 200.00

(» 050.00 (

1 050.00

l

zš Pěší _ Cvičná kuchyňka— PD

„

s" '

pro stavební povolení (DSP)

l

“ > 0000qu

l 1 \ O 00)

20 000.00;

4 200.00

5 000.00!

l 050.00

„„A

I",

,

_

,.

__

:5 .

55 .
V

66

O 00;

|

Pe“ , C.‘ lena kwh-ln“ PD i
iZŠ
pro provadeni stavby (DPS)
Pe“ _ ( “C““ “Why““ '
ZS
Plán BOZP

i
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ZS Pěší — Pracovní dílny-. PD pro
66 550.00

55 000.00
itavební povoleni (DSP)

ZŠ Pěší » Pracovní dílny - PD
pro provádění stavbv (DPSJV
ZŠ Pěší — Pracovní dílny - Plan

20 000.00

4 200.00

24 200.00

5 000.00

l 050.00

6 050.00

55 000.00

l I 550.00

66 550.00

20 000.00

4 200.00

l
24 200.00.

3000.00

! 050.00

, 6050.00

*
55 000.00 :

l l 550.00

66 550.00

4 200.00

24 200.00

] 050.00

6 050.00

BOZP

ZS Skrobálkova — Pracovní
dílny— PD pro stavební povolení

iDSP)

„ _

ZŠ Skrobalkova

Pracovní

diln'v- PD pro provádění Stavby
(DPS)

zs Skrobálkova _ Pracovni dílny
_ Plan BOZP
ZS Skrobalkova — (*'viěna
kuchyňka- PD pro stavební
ﬂyplcniLDSP)

zš Škrobalkova — Cvíěna

5
20 000.00

kuchyňka - PD pro provádění
stavbv (DPS)

i

ZS Skrobalkova 7— C vicna

\

5 000.00

kuchvňka — Plan BOZP

cena celkem

l

i

560000.00

ii7 600.00

677 600.00

[)PH bude stanovena v aktualní výší dle pravnich předpisu platných ke dni zdanitelného plnění
a vyplývá-li to / platně legislativy. Zhotovitel odpovídá za to. že sazba DPH je stanovena v souladu
s platnými právními předpisy.
Součástí sjednané ceny za Dilo jsou veskere prace. služby a dodávky. poplatky a jine naklady nezbytne
pro řádně a úplně provedení Díla.
Cena za Dílo zahrnuje veškere potřebne náklady spojené s realizací Předmětu plnění (mimo jine
i náklady na pojištění. bankovni garance. poplatky a správní poplatky. poštovné. spoluprací
s koordinátorem BOZP. stavebně-technicke podklady a pruzkumy. sondy atd.). Dojde-lí při realizaci
Díla kjakýmkoli změnám. doplňkum nebo rozšířeni Předmětu plnění vyplývajícím z podmínek při
provádění Díla. ktere Zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat. je
Zhotovitel povinen provest soupis těchto změn. ocenit je a předložit tento soupis zástupci ()bjednatele
ve věcech technických. Pokud tak Zhotovitel ncuěini. má se za to. že práce a dodávky jim realizované
b_vl_v \ ujednane ceně za Dílo zahrnuty. Provedení víceprací musí být věcně i cenově odsouhlaseno
Objednatelem i Zhotovitelem. a to před jejich prováděním. a upraveno v dodatku k této Smlouvě. a to
v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek.
V případě. že Zhotovitel neprovede práce. které jsou Předmětem plnění. tj. meněprace. at“ už z duvodu
objektivních. technických nebo 7jeho strany. bude Zhotovitel povinen s Objednatclem jednat o změně
rozsahu Díla a jeho ceně. \’ případě mc'něpraci bude cena Díla. resp. jeho části. ponížena o neprovedene
prace a uzavřena dodatkem k teto Smlouvě. týkající se změny rozsahu Díla a jeho ceny.

Článek IV.
Provádění Díla, doba a místo plnění Smlouvy
].

Dilo Zhotovitel provede postupně. po Častech. v tomto pořadí:
l. DSP vě. inženýrske činností a zajištění zahajeni stavebního řízení.
ll. DPS.
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Součástí projektove dokumentace pro vydání stavebního povolení bude dokladová část. která bude
obsahovat vyjádření a stanoviska dotčených orgánu státní správy. účastníku řízení & správ cu technické
a dopravní intrastruktury. která budou nezbytná pro vydání stavebního povolení. Součástí projektové
dokumentace pro provádění stavby bude dokladová čast obsahující listiny uvedené v předchozích dvou
větách tohoto odstavce a dále oceněné a neoceněne soupisy stavebních prací a dodávek s výkazem
výměr.
Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele předat v souladu s touto Smlouvou v následujících
termínech:
]. termín předání kompletního pracovního návrhu DSP k připomínkování \ elektronicke lomiě ze
strany Objednatele:
do 8 týdnu ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby.
ll. tennín předání kompletni odsouhlasene DSP včetně kompletní dokladově části a předání
oznámení o zahájení stavebního řízení:
do 12 týdnu ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby.
lll. tennín předání kompletního pracovního navrhu DPS k připomínkovz'mi \ elektronické formě ze
strany Objednatele:
do 2 týdnu ode dne nabytí právní moci stavebního povolení.
IV'. termin předání kompletní odsouhlaseno DPS:
do 3 t_vffdnu ode dne nabytí právní moci stavebního pov oleni.
V. termín předání pravomocného stavebního povolení Díla není stanoven. Na dokončení a převzetí
těchto částí plnění se vztahuje čl. Vl. odst. 1 a odst. 3. 4. 5 této Smlouvy obdobně.
Termin předání je splněn tehdy. pokud alespoň poslední den lhůty je oběma smluvními stranami
podepsán předávací protokol o převzetí části Díla dle čl. Vl. odst. 3 teto Smlouvy o předání části Díla
s výhradou nebo bez výhrad dle čl. Vl. odst. () teto Smlouvy.
Místem. kde Zhotovitel předá dokončené Dilo. resp. jeho části. ()bjednateli. jc odbor investic
astrategickěho rozvoje ÚMOb Slezská Ostrava nacházející se na adrese náměstí Jurije Gagarina
1 1964. Ostrava — Slezská Ostrava.
Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a požadavky Objednatcle. jakož i připomínky
a požadavky správ eú technické a dopravní infrastruktury. inženýrských sítí. dotčených orgánů státní
správy a ostatních dotčených subjektu uplatněné prostřednictvím ()bjednatele.
Zhotovitel je povinen při provádění Díla prubčžnč konzultovat s Objednatelem navržená řešení. a to i na
osobních schttzkách v sídle Objednatele. a je povinen dodržovat závazná ustanovení ČSN. právní.
hygienickě. bezpečnostní a požární předpisy. příslušné zákony a související prováděcí vyhlášky. ktere se
týkají jeho činnosti.
Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně či elektronicky upozornit ()bjednatelc na
následky takových rozhodnutí a ukonu. ktere jsou zjevně neučelně nebo ()bjednatele poškozují.
Zjisti-li Zhotovitel při provádění Díla skryte překážky bránící řádnemu prov edení Díla. znemožňující
provest Dílo dohodnutým způsobem. je povinen to bez odkladu písemně či elektronicky (datovou
schránkou) oznámit Objednateli a navrhnout mu další postup.
Zhotovitel je povinen zajistit. aby veskere odbome práce provedli zaměstnanci Zhotovitele s příslušnou
kvalitikaeí. příp. jiné osoby pověřené Zhotovitelem s příslušnou kv alitikací.
10. Vpřípadě že Objednateli vznikne v přípravné fázi stavby povinnost určit koordinátora BOZP dle
zákona č. 309 2006 Sb.. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
\ pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalsích podtnínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci) ve znění pozdějších předpisů. je Zhotovitel povinen koordinátorovi poskytnout potřebnou
součinnost potřebnou k tomu. aby koordinátor mohl splnit svě povinnosti.
11. Zhotovitel zajistí a provede případně stavebně-technicke pi'uzkumne práce vjím stanoveném rozsahu
jako podklad pro vlastní návrhovou prácí. Rovněž výsledky těchto pruzkumu budou předány
()bjednateli.
12. Objednatel si vyhrazuje právo během prací na projektové dokumentaci. kdykoliv na dobu nezbytně
nutnou tyto práce přerušit.
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Článek v.
Jakost Díla

].

2.

Zhotovitel se zavazuje ktomu. že vlastnosti provedeneho Díla. resp. jeho části. budou dávat schopnost
uspokojit stanovene potřeby. tj. využitelnost. bezpečnost. bezporuchovost. hospodárnost. při dodržení
zásad ochrany životního prostředí. Tý budou odpovídat platne právní úpravě. ČSN (Českým technickým
normám) a teto Smlouvč.
Zhotovitel je povinen postupovat při provádční Díla \ souladu s platnými právními předpisy
souvisejícími s návrhem staveb a výstavbou. podle schválených technologických postupu stanovených
platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy.
v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ stavby tak. aby
dodržel smluvenou kvalitu Díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v teto Smlouvč je
závaznou povinností Zhotovitele. Zjistčne vady a nedodčlky je povinen Zhotovitel odstranit na své
náklady.

Článek VI.
Dokončení a předání Díla
].

2.

3.

4.

5.

6.

Závazek Zhotovitele provest Dilo. resp. jeho části dle čl. l\'. odst. 3 body ll.. [V.. této Smlouvy. je
splnčn jeho. resp. jejich. řádným dokončením a předáním. Každá část Díla se považuje za řádnč
provedenou. jestliže nebude při převzetí vykazovat žádne vady a nedodčlky a Zhotovitel předá
Objednateli veskere požadované listiny a doklady dle odst. 4 teto Smlouvy.
Zhotovitel oznámí písemně ()bjcdnateli nejpozdeji Škalendářní dny po dokončení částí Díla. že je
příslušná odsouhlasena Část Díla připravena k předání. Přejímací řízení o předání příslušné části Díla
Objednatel zahájí nejpozději do 5 pracovních kalendářních dnu od obdržení písemneho oznámení
Zhotovitele a ukončeno nejpozději do 10 pracov ních'kalendářních dnu ode dne jeho zahájení.
O předání. tj. o odevzdání a převzetí. každe části Díla dle čl. IV. odst. 3 body II.. [V. této Smlouvy.
pořídí Objednatel se Zhotovitelem zápis o jejím předáni (dále jen .. Předávací pmmkol"). podepsaný
si
oprávnčnými zástupci obou smluvních stran. a to ve 2 stejnopiseeh. kdy každá smluvní strana
nedodčlku
&
vad
případných
soupis
obsahovat
ponechá l takový stejnopis. Předávací protokol bude
dále
příslušne částí Díla s tenninem jejich odstranční. delku záruky. Zhotovitel a Objednatel jsou
oprávnčni uvest v Předav'aeím protokole cokoliv. co budou považovat za nutne
sva
Pokud Objednatel odmita část Díla převzít. uvedou smluvní strany v Předávacím protokole
pro
stanoviska a jejich oduvodnčni a dohodnou náhradní termín předání. Po odstranční nedostatku.
rozsahu
nutném
nezbytne
v
Díla
převzetí
a
odevzdání
které Objednatel odmitl Dílo převzít. se opakuje
u
Z opakovaného odevzdání a převzetí Díla sepiší smluvní strany dodatek k předmčtnemu Předávacim
protokolu. v němž Objednatel prohlásí. zda Dílo od Zhotovitele přejímá.
listiny
Při předání každe odsouhlasene části Díla je Zhotovitel Objednateli povinen předat zejmena
odst. ll
a doklady uvedene v Cl, IV. odst. 2 teto Smlouvy. a dále listiny a doklady uvedené v čl. IV
teto Smlouvy.
listin
Při předání každe části Díla provede Objednatel kontrolu příslušné části Díla (včetne předaných
Díla.
část
převzít
a dokladti). kterou následnč převezme s výhradami. nebo bez výhrad. Objednatel může
užívání
která vykazuje drobne vady a nedodčlky. ktere samy o sobě ani ve spojení sjinými nebrání
příslušne části Díla. ani jeho užívání podstatným zptisobem neomezují tj. s výhradou, \" tomto případe
protokole
je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodčlky \ termínu uvedenem v Předávacim
a délku jejich záruky.
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Článek VII.
Platební podmínky
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.
10.

ll.

12.
13.
14.

Zhotovitel se zav azuje po ()bjednateli nepožadovat před předáním Díla zalohy ani jiné platby. Smluvní
strany se dohodly. že vylučují použití ustanovení 5 201 1 Občanskeho zakoniku.
Objednatel uhradí Zhotovíteli ujednanou cenu [a Dílo dle čl. 111. teto Smlouvy. a to postupne ve výši
odpovídající příslusne časti Díla. která bude dokončena a předána dle čl. \"1. teto Smlouvy.
Podkladem pro uhradu ujednane ceny za Dilo. resp. jeho jednotlivých částí. dle čl. 111. teto Smlouvy je
vyučtovani označené jako faktura. ktere bude mit náležitosti daňového dokladu dle zákona
č. 235 2004 Sb.. o dani z přidane hodnoty. ve znční pozdějších předpisu (dále jen „Zákon 0 DPH”).
(dále jen .. Faktura "“).
Faktura musí krome náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle
& 29 Zákona o DPH obsahovat i tyto udaje:
a) číslo teto Smlouvy a datum jejího uzavření.
b) předmčt teto Smlouvy. jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo
Smlouvy).
c) obchodni ﬁnnu. nazev či jméno a příjmení„ sídlo. IČO a DIČ Zhotovitele.
d) ná7ev'. sídlo. IČO a DIČ ()bjednatele.
e) číslo a datum vystavení Faktury.
I) 1hutu splatnosti Faktury.
g) označeni banky a číslo účtu. na který má být zaplaceno.
h) označeni osoby. která Fakturu vystavila. včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu.
Přílohou každe Faktury bude kopie Předav'aciho protokolu pro příslušnou čast Díla.
Zhotovitel bude Dílo fakturovat prubčžnč dílčími Fakturami. Smluvní strany se dohodly. že 90 "o
7, celkove dílčí ceny časti Díla dle čl. 111. teto Smlouvy bude uhrazeno po předání dílčí odsouhlasene
časti Díla dle čl. l\'. odst. 3 body ll. a 1V. teto Smlouvy. Zbývajících 10 % z celkových dílčích cen bude
uhrazeno po předání stavebního povolení s nabytím právní moci pro konkrétní čast Díla dle čl. 1V. odst.
3 bod V. této Smlouvy: nebo bude tato částka uhrazena. pokud ke splnění této podmínky bez zavinění
na stranč Zhotovitele nedojde do 6 měsíců od předání související časti Díla dle čl. 1V. odst. 3 body ll.
a IV. teto Smlouvy.
Zhotovitel je opravnčn vystavit Faktum do výše ceny příslušné části Díla dle čl. lll. teto Smlouvy den
po dni provedení příslušnc časti Díla. resp. po jejím dokončení a předání Objednatcli a převzetí
Objednatelem dle čl. V1. teto Smlouvy.
Dnem zdanitelného plnční je den předání a převzetí příslušné části Díla be7 vad a nedodčlkú nebo
dokončení a předání s výhradou dle čl. \'1. odst. (» teto Smlouvy.
Smluvní strany si ujednaly. že platba bude provedena bezhotovostně na číslo účtu uvedené v záhlaví
Smlouvy. není-li dále stanoveno jinak. nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
Smluvní strany se dohodly. že uhrada vystavcne Faktury bude provedena na číslo účtu uvedene
Zhotovitelem ve Faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedene v záhlaví Smlouvy. Musí se však jednat
o číslo účtu zv eřejnčne szsobem umoži'iujícím dálkový přístup dle § 96 Zákona o DPH. Zároveň se
musí jednat 0 účet vedený v tuzemsku.
Lhuta splatnosti každe Faktury je 30 kalendáhtích dní od jejího doručení. přip. dojíti. ()bjednateli.
Povinnost Objednatele zaplatit je splnčna dnem odepsání příslušné částky z účtu ()bjednatele ve
prospěch učtu Zhotovitele.
V případě prodlení ()bjednatele s placením Faktury muže Zhotovitel uplatnit zákonný úrok 7. prodlení.
Zhotovitel zašle či osobne doručí Fakturu Objednateli \ souladu s čl. XII. odst. 5 teto Smlouv y.
Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu 5“ 10621 Zákona o DPH. je povinen neprodlcnč

tuto skutečnost sdělit ()bjednateli.
15. Pokud se stane Zhotovitel nespolehlivým plátcem danč dle § 10621 zakona o DPH. jc Objednatel
opravnčn uhradit Zhotoviteli za zdanitelne plnční částku be7 DPH a úhradu samotné DPH provest přímo
na účet spravce danč v souladu s § 10% Zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši DPH na účet spravce
danč Zhotovitele a zaplacení Zhotoviteli ceny za prov cdeni časti Díla be7 DPH bude považováno za
splnění zavazku Objednatclc uhradit sjednanou cenu za provedení příslusne časti Díla.
16. Povinnost zaplatit je splnčna dnetn odepsani příslušne částky z účtu Objednatele.
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17. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhuty splatnosti vratit Fakturu bez zaplaceni. a to v případě. kdy
Faktura neobsahuje potřebně náležitosti nebo má jine závady \ obsahu. \'e vracene Faktuře musi
Objednatel uvest duvod vráceni. ()právnčnym vrácením Faktury přestává běžet puvodni lhuta splatnosti.
('ela lhuta splatnosti běží znovu ode dne doručení. přip. dojíti. opravenc nebo nově vystavené Faktury.

Článek vm.
Odpovědnost za vady a záruka za jakost
l.

2.
3.

4.

S.

6.
7.
8.
9.

Zhotovitel se zavazuje za kvalitu. funkčnost a úplnost Díla provedeného na základě této Smlouvy. dále
se zavazuje. že Dilo bude provedeno v souladu s podmínkami teto Smlouvy a že jakost provedených
prací. jsoueich předmětem Díla. bude odpovidat technologickým nonnám a platným právním předpisum
v době realizace Díla.
Zhotovitel se zavazuje. že v záruční době bude Dílo zpusobilě k použití pro ujednany. přip. obvyklý
účel. a zachová si v teto Smlouvě ujednáne. jinak obvykle vlastnosti.
Vzhledem ktomu. že je Dílo předáváno po částech. běží záruční doba samostatně pro každou
samostatně předanou část Díla. Zhotovitel poskytuje na každou část Díla Záruku za jakost v délce
24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem řádneho předáni příslušně části Díla Objednatelem na
základě Předávaeiho protokolu dle této Smlouvy. Běh záruční doby pro přislušnou část Díla se
prodlužuje o dobu. po kterou bude trvat odstrai'továni vad Zhotovitelem.
Jestliže se v záruční době vyskytnou na části Díla vady. je Objednatel povinen tyto u Zhotovitele
reklamovat písemně prostřednictvím reklamačního protokolu. a to bez zbyteěneho odkladu po jejich
zjištění. \; reklamačním protokolu musí být vady popsány a uvedeno. jak se projevují. V reklamačním
protokolu dále muže Objednatel uvest sve požadavky_ jakým zpusobem požaduje vadu odstranit.
Odstranění vytčených vad provede Zhotovitel bezplatně. Stejne účinky jako vytčení vad v reklamačním
protokolu má i předáni části Díla s výhradami dle čl. \r'l. odst. 6 teto Smlouvy.
Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnu od obdržení reklamace dle odst. 4 tohoto článku
pisemnč oznámit Objednateli. zda jeho reklamaci uznává. či neuznává. přičemž uvede duvod. proč
reklamaci neuznává. Pokud tak Zhotovitel neučini. má se za to. že reklamaci Objednatele uznává.
O odstraněni vad smluvní strany sepišou zápis. \ němž pověřený zástupee Objednatele potvrdí. že
příslušnou část Díla po odstranění vad a nedodělku od Zhotovitele přebírá.
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby. přičemž i reklatnačni protokol
odeslaný (,)bjednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou reklamaci.
Odstraněním vad není dotčen nárok Objednatcle na smluvní pokutu a náhradu ujmy.
L'jednáni upravující záruku za jakost nevylučují zákonnou úpravu práv z vadného plnění obsaženou
v ()bčanskčm zákoníku.

Článek IX.
Náhrada majetkové a nemajetkové újmy
l.
2.
3.

4.

5.
6.

Náhrada újmy se řídí ustanoveními § 2894 a násl. Občanského zákoníku.
Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla tak. aby nedošlo k neduvodne ujme na svobodě.
zdravi. životě nebo na vlastnictvi jineho.
Zpusobí-li Zhotovitel při provádění Díla Objednateli či jiným osobam škodu. at" porušením povinnosti
stanovené zákonem ěi porušením povinnosti 7 této Smlouvy. nahradi škodu 7 toho vzniklou. a to jejím
odstraněním a pokud to není dobře možne. tak v penězích.
Použije-li Zhotovitel při provádění Díla zmocněnce. zaměstnance nebo jiného pomocníka. nahradí
škodu jím zpusobenou stejně: jako by ji zpusobil sám. Tato povinnost Zhotovitele se vztahuje také na
jeho připadne poddodavatele.
Nárok na náhradu majetkově ujmy (škody) vzniká vedle nároku na smluvní pokutu ujednanou v teto
Smlouvě a vedle v teto Smlouvě ujednany'fch povinnosti.
Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmímčni.
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7.

LÍloží-li Objednateli správní orgán sankci za správní delikt zduvodu porušení některé zprávníeh
povinností ze strany Zhotovitele. se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli eelkovou v_vši sankce jako
náhradu majetkově újmy (škody).

Článek X.
Smluvní pokuty
l.

\" případě. že Zhotovitel nedodrží příslušnou dobu plnění ujednanou \ čl. IV. odst. 3 této Smlouvy.
uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 030/0 z ujednane ceny za Dílo pro příslušnou část Díla dle
čl. 111. teto Smlouvy. které se nesplnění tenninu týká. a to za každý i započatý den prodlení.
a Objednatel je oprávněn tuto smluvní pokutu započíst proti pohledávce Zhotovitele.
2. V případě nedodržení tenninu k odstranění reklamované vady či nedodčlku v souladu s čl. VIII. této
Smlouvy; ktere se projevily v záruční době. je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu
ve výši l.000.- Kč za kazdou vadu a i za každý i započatý den prodlení.
3. Pokud Objednatel odstoupí od této Smlouvy 7 duvodu dle čl. XI. odst. l písm. d) bod 1. této Smlouvy. je
Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10° o z ujednane eeny za celé Dílo dle čl. III. této
Smlouvy.
4. Pokud Objednatel odstoupí od této Smlouvy z deodu dle čl. XI. odst. 1 písm. d) bod ll. této Smlouvy.
je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10% z ujednane ceny za celé Dílo dle čl. lll. této
Smlouvy. pokud odstoupení od této Smlouvy předcházelo stanovení dodatečné přiměřené lhůty pro
dokončení a předání Díla nebo jeho části ze strany ()bjednatele.
5. V případě. že v rámci stavby realizované dle projektové dokumentace. která je předmětem této
Smlouvy. bude Objednatel povinen uhradit práce anebo náklady (dále jen víeepráee) \ důsledku
porušení některé zpovinnosti Zhotovitele při plnění této smlouvy. je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši lt) % z uhrazených nákladů víceprací za každý zjištěný případ
s tím„ že maximalní výše smluvní pokuty bude v souhrnu činit 20% ze sjednané eeny Díla bez DPH dle
této Smlouvy.
6. Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativně.
7. Shora uvedenými smluvními pokutami není dotčen narok Objednatele na náhradu újmy (škody/).
8. Smluvní strany prohlašují. že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu utvrzenýeh
povinnosti.
9. Zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu vyčíslenou ()bjednatelem v písemné výzvě zaplatit do 30 dnu
ode dne doručení. příp. dojití. předmětné výzvy na účet ()bjednatele uvedený ve výzvě. jinak na účet
Objednatele uvedený v záhlaví této Smlouvy.
10. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit smluvenou povinnost smluvní
pokutou utvrzenou.
I]. V případě. že závazek provést Dilo zanikne před řádným ukončení Díla. nezaniká nárok na smluvní
pokutu. pokud vznikl dřívějším porušením povinností.
12. Smluvní pokuty je oprávněn Objednatel započíst proti pohledávce Zhotovitele.

Článek XI.
Zánik Smlouvy
].

Zpdsoby ukončení této Smlouvy:
a) písemnou dohodou smluvních stran.
b) jednostranným odstoupením od této Smlouvy ze strany Objednatele.
e) písemným odstoupením některé smluvní strany v případech stanovených Občanským zákoníkem
nebo touto Smlouvou.
d) písemným odstoupením Objednatele od této Smlouvy zejména v těchto případech:
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|. Zhotovitel neprovádí Dilo nebo jeho část řádným zpusobem. přičemž jeho postup nebo
dosavadni výsledek provádční Díla nebo jeho části vede nepochybně k prokazatelnč
vadnému plnčni.
ll. Zhotovitel je v prodlení s řádným dokončením Díla nebo jeho části a jeho předáním
Objednateli v dohodnuté llitttě.
III. byl proti Zhotoviteli jako dlužníku podán návrh na zahájení insolvenčního řízení.
tj. bylo zahájeno insolvenční řízení se Zhotovitelem.
l\'. insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitcle jako dlužníka.
Smluvní strany se dohodly. že aplikace ustanovení „5 2591 á š 2595 Občanského zákoníku se vylučuje.
L'činky odstoupení od této Smlouvy nastávají dnem jeho dojití Zhotov iteli.
Odstoupenim od této Smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinku práva a povinnosti smluvních stran.
Odstoupení od této Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení.
pokud již dospčl. práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní pov innosti ani ujednání. které má
vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od této Smlouvy.
\" případě zaniku závazku před jeho řádným splněním je Zhotovitel povinen vrátit ()bjednateli veškeré
podklady. listiny aj. vztahující se k Předmčtu plnění. a to nejpozději do 7 kalendářních dnu ode dne. kdy
zánik závazku nastal.

Článek xu.
Ostatní ujednání

’Jl

Zhotovitel nemuže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti
7 této Smlouvy třetí osobě.
Dilo jako celek i jeho jednotlivé části jsou autorským dílem chráněným ustanoveními zákona
č. 121 2000 Sb.. o právu autorském. o právech souvisejících s právem autorským a o změně nekterych
zákonu (autorský zákon). ve znění pozdějších předpisu. Zhotovitel prohlašuje. že je oprávněn
poskytnout Dilo nebo jeho části v souladu s touto Smlouvou kúěelu dalšího rozpracování Díla
a realizaci stavby. a také publikace a propagace Díla za sjednanou cenu. a že Objednatel se stává
oprávněnou osobou k dalšímu využití Díla nebo jeho části k účelu dalšího rozpracování Díla a realizaci
stavby. a také publikací a propagaci Díla. Objednatel je oprávněn poskytnout svému případnému
dodavateli. jako třetí osobě. zhotovené Dílo nebo jeho části dle této Smlouvy za účelem jednání
vedoucího k dalšímu rozpracování Díla a realizaci stavby. a také publikací a propagaci Díla. K tomuto
účelu poskytuje Zhotovitel Objednatcli licenci k Dilu. a to jak dokončenému. tak i kjeho jednotlivým
fázím a částem. s tim. že Objednatel není povinen licenci využit. Licence se sjednává jako bezúplatná se
zohledněním toho. že Objednatel Zhotoviteli zaplatí za Dilo v této Smlouvě dohodnutou odměnu. Timto
odstavcem nejsou dotčeny autorská práva zpracovatelu podkladové studie k Dilu.
Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje poskytnout bezplatný souhlas se změnou Díla nebo jeho částí.
pokud je to nezbytné pro naplnění uvedeného učelu dle odst. 2 tohoto článku a navrhované změny jsou
v souladu správními předpisy upravujicimi výstavbu. Všechny připadne autorskoprávní nároky své
itřctich osob k Dilu nebo jeho části. je Zhotovitel povinen vyřešit na své náklady ve prospech
Objednatcle k naplnění výše uvedeného účelu dle odst. 2 tohoto článku. Ustanovení tohoto odstavce
nevylučuje výkon autorského dohledu. dozoru ani právo na odměnu za případné vypracování upřesnění
nebo aktualizace projektové dokumentace Zhotovitelem v rozsahu nezahrnutém do této Smlouvy. Tímto
odstavcem nejsou dotčeny autorská práva zpracovatelu podkladové studie k Dilu.
Smluvní strany prohlašují. Ze udaje uvedené v záhlaví této Smlouvy jsou v souladu se skutečnosti
v době uzavření této Smlouvy. Smluvní strany se zavazuji neprodleně oznámit změnu dotčených údaju
druhé smluvní straně.
Smluvní strany si ujednaly. že zasilání. doručování a dojití všech písemnosti týkajících se jejich
závazkového vztahu založeného touto Smlouvou. včetně písemnosti zasílaných po skončení právních
účinku této Smlouvy. se řídí těmito pravidly:
a) písemnosti se zasílají:
l. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové nebo emailové schránky adresáta a osob
oprávněných jednat po stránce smluvní a technické.
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ll. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. jenž je držitelem poštovní licence. a to
na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví Smlouvy. příp. později písemně
aktualizovanou. jinak na adresu sídla zapsanou v příslušném veřejněm rejstříku.
b) písemnosti se osobně doručuji:
]. Zhotovitelem osobně na podatelnu Objednatcle.
c) smluvní stranyjsou srozumčny s tim. že:
1. zásilka jedne smluvni strany obsahujíci právni jednáni adresované druhé smluvní straně
(dálejen ..ZásiI/ta")
— ji je doručena. resp. ji došla. dnem. kdy si ji osobně převezme.
- jí je doručena. resp. ji došla. dnem. kdy ji fyzicky odmitne převzít.
ll. vuči nepřítomnemu adresátovi pusobi pravní jednáni odesilatele od okamžiku. kdy mu
projev vulc dojde. tzn. od okamžiku. kdy se dostane do sféry dispozice adresáta; zmaří-li
vědomě adresát dojití Zásilky. platí. že Zásilka řádně došla. \" případě zaslání Zásilky
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se má za to. že Zásilka adresátovi došla
třetí pracovní den po jejím odeslání,

Článek XIII.
Závěrečná ujednání
l.

Ncstanovi-li tato Smlouva výslovně jinak. řídí se práva a povinností smluvních stran platnými právními
předpisy Ceske republiky. zejmena příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a právními
předpisy souvisejícími.
\r'pí'ipadě. že některé ujednání teto Smlouvy se stane neučinným či neplatným. zustavaji ostatní
ujednání teto Smlouvy účinná či platná. Smluvní strany se zavazuji takove ujednání nahradit ujednáním
účinným či platným. ktere svým obsahem a smyslem odpovídá nejlepe obsahu a smyslu ujednání
púvodního.
Veskere změny a doplnění teto Smlouvy jsou možné pouze vpřípadě. že tím nebudou porušeny
podmínky zadání veřejné zakázky a Zákona o zadávání veřejných zakázek, jen po dohodě smluvních
stran a vyžadují písemnou formu. Dodatek k této Smlouvě musí být podepsána oprávněnými zástupci
smluvních stran. Každý dodatek se vyhotoví ve stejnem počtu stejnopisu jako tato Smlouva a musí být
vzestupně očíslovány.
Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku. že vylučují
přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou. i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky
nabídky.
Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolnosti dle _5 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
Tato Smlouva obsahuje uplne ujednání o předmětu teto Smlouvy a všech náležitostech. které smluvní
strany měly a chtěly v teto Smlouvč ujednat. a ktere považují za duležite pro závaznost teto Smlouvy.
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněny po uzavření této
Smlouvy nesmí být vykládán v' rozporu svýslovnými ujednánimi teto Smlouvy a nezakládá žádný
závazek žádne ze smluvních stran.
Smluvní strany shodně prohlašují. že si tuto Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly. že byla
uzavřena po vzájemném projednání. podle jejich pravé a svobodně vulc. vážně a srozumitelně. nikoli
v tísni a za nápadně nevýhodných podminek. Smluvní strany potvrzuji správnost a autentičnost teto
Smlouvy svými níže uvedenými vlastnoručními podpisy.
Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech. každý s platností originálu. přičemž Objednatel si
ponechá 2 stejnopisy podepsane oprávněnými zástupci smluvních stran a Zhotovitel si ponechá
] stejnopis podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran.
Tato Smlouva nabývá účinnosti jejím uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 3402015
Sb.. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv. uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
v platném znění (dále jen „Zákon 0 registru smluv"). Uveřejnění teto smlouvy dle Zákona o registru
smluv zajistí Objednatel. o čemž bude do 5 pracovnich dnu od okamžiku tohoto zveřejnění informovat
nájemce. a to zasláním kopie potvrzení o uveřejnění této smlouvy v registru smluv; ktere obdrží od
správce registru.
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10. Nedílnou součástí této Smlouvyjc Příloha C. l - Plná moc

Článek XIV.
Doložka platnosti právního jednání
Doložka platností právního jednání dle 5 4l 7ál<ona č. 128 2000 Sb.. o obcích (obecní 7ří7cníl. ve znění
pozdějších předpisů:
()uruvřcní této Smlouvy rozhodla Rada městského
Ci 37% RMOb-Slc 1822 85 7c dne 25. OX 2021,

obxodu

Zu ()b/c'u'nulť/ť

Datum:

a ,

Slezská

Ostrava

svým

usncscním

Zu ZÍIUIHYÍIL'ÍU

„_ 292‘;

Místo: Ostrava

Bc. Richard \'crcš

starosta

Datum:

, „

, .

‘.
I
_lt,

-|N-

„ „

/
v., LÚÁ

.Vlísto: Ostraxa

Marcel Chobot

jcdnatcl
HŘPEED casas-(T 5RD.

Příloha Č. ]: Plná moc
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Příloha č. 1

Plná moc č. 22/2021
Rada inčstskeho obvodu Slezská Ostrava

uděluje plnou moc
na /ak1adč usnesení rady Č. 37% R.\'1()b-S1c 1822 85 ie dne 25. 08. 2021.

zmocnénci:
KAPEGO projekt s.r.o.
sídlo: 28. října I 142168. Mariánské Hory. 709 00 Ostrava

IČO: 29395933
zastoupena: Marcelem Chobotem
k zastupování statutárního města Ostrava. městského obvodu Slezská Ostrava:
ve věci projektu „Modernizace učeben ZS Slezská Ostrava 11 (PD. Al). IČ)“ & to:
?astupovat při jednáních. \e všech správních řízeních vedených před správními organy k zajištění
potřebných povolení a rozhodnutí. podávat žádosti. navrh). ohlášení a přijímat za přikazce písemnosti.
Tato plná moc >C vystavuje na dobu určitou. a to na období ode dne nabytí účinnosti Smlom y o dilo
e. 1\\7 0142 21 do v_vdzini všech pravomocných stavebních povolení pro stavbu „Modernizace učeben ZS
Slezská Ostrava 11 (PD. AD. 1C)“.

Zmoenčnec má právo jednat samostatne.
adresa pro doručování:
Úřad inčstskeho obvodu Slezska ()Strava

nam. Jurije Gagarina 1 195
710 lb Slezská Ostrava
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Marcel Chobot

jednatel
!

Poznámka.“ Starosta zastupuje ohec navenek podle ustanov ení š" 103 odst. 1 zákona č. 12‘4 2000 Sb.. o obcích
(obecní /ři/eni ). ve znění pozdějších predpisu
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