OBCHODNÍ PODMÍNKY
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce:

„Sanace a zajištění sesuvného tělesa ZŠ Šlapanice“

Zadavatel
Se sídlem:
zastoupené:

Město Šlapanice
Masarykovo nám. 100/7, 664 51 Šlapanice
Ing. arch. Jaroslavem Klaškou, starostou města

Projekt je spolufinancován z prostředků
Státního fondu životního prostředí ČR - Operační program Životní prostředí

OBCHODNÍ PODMÍNKY
ve smyslu § 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v režimu dle § 28
zákona č. 137/2006 Sb.

Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře
smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje
nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a
případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a
následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na
veřejnou zakázku

„Sanace a zajištění sesuvného tělesa ZŠ Šlapanice“
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Smlouva o dílo
podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel
adresa:
zastoupený:

IČ:

Město Šlapanice
Masarykovo nám. 100/7, 664 51 Šlapanice
Ing. arch. Jaroslavem Klaškou, starostou města
00282651

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických ………………
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:
zapsaná v obchodním rejstříku: ………………………………………
zastoupený:
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických ………………
IČ:
…………………
DIČ:
…………………
daňový režim:
…………………
bankovní spojení:
…………………
č. účtu:
…………………
(dále jen „Zhotovitel“)

2. ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY
2.1.
Rozsah předmětu smlouvy
Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Sanace a zajištění sesuvného tělesa ZŠ
Šlapanice“. V rámci této stavby bude především realizováno Provádění horizontálních
dovrchních vrtů s délkou nad 80 bm, sanace sesuvného území nad 30.000 m2
s podpovrchovou technologií, speciální zakládání - provádění pilotových stěn klasickou
vrtanou technologií, technologie mikropilotáže pod stávajícím objektem, provádění drenáží a
kanalizace (dešťové a splaškové) a s tím spojené stavební práce. Zhotovením stavby se
rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a
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konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné
dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a
konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště,
bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
2.1.1.
2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

Součástí dodávky stavby je i vypracování dílenské a výrobní dokumentace a dále
dokumentace skutečného provedení stavby.
Součástí realizace díla je i propagace projektu, která spočívá v dodání a umístnění
velkoplošného informačního panelu a pamětní desky dle Závazných pokynů pro
žadatele a příjemce podpory v OPŽP a grafického manuálu publicity pro OPŽP.
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry,
stanovenými projektem, touto smlouvou a stavebním povolením a dále v souladu s
podmínkami, týkajících se Zhotovitele, které jsou specifikovány v Registračním listu
akce, Rozhodnutí o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR,
Rozhodnutí o poskytnutí dotace z prostředků Fondu a Smlouvě o podpoře mezi
Fondem a příjemcem podpory z Operačního programu Životní prostředí (dále jen
OPŽP) a ostatní dokumentací OPŽP (dále jen dotační titul).
Rozsah předmětu díla je vymezen zadávací dokumentací „Sanace a zajištění
sesuvného tělesa ZŠ Šlapanice“, jejíž součástí je i projektová dokumentace
vypracovaná projektantem FUNDOS spol. s r.o., zodpovědný projektant Ing. Petr
Lamparter, autorizovaným geotechnikem ČKAIT 1000653 v období 1 - 3/2013 a
projektantem Ing. Vítězslavou Machovcovou, autorizovaným projektantem v oboru
stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 1004792, v období 1 3/2013 (dále též PD), předanou Objednatelem Zhotoviteli. Změny jsou možné pouze
v případě vzniku objektivně nepředvídaných okolností po odsouhlasení
poskytovatelem dotace a objednatelem.
Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a
činnosti:
2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a
dokončení díla, zejména pak průzkum objektu před zahájením prací na
montáži zateplovacího systému,
2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně
technologického charakteru k řádnému provedení díla,
2.1.5.3. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou
zateplovacím systémem zakryty,
2.1.5.4. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD
při předání stavby,
2.1.5.5. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných
norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
2.1.5.6. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke
kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů –
prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným
odstraněním uvedených závad,
2.1.5.7. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době
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2.1.5.8.
2.1.5.9.

2.1.5.10.
2.1.5.11.
2.1.5.12.

2.1.5.13.

2.1.5.14.

2.1.5.15.
2.1.5.16.

2.1.5.17.
2.1.5.18.

2.1.5.19.

2.2.
2.2.1.

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané
kvality a předepsaných technických parametrů díla,
zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu
(komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím
díla,
v dostatečném předstihu před zahájením stavby a během stavby informování
a komunikace s vedením školy a minimalizování důsledků stavební činnosti
na provoz školy.
Náklady spojené s koordinací realizace projektu „Sanace a zajištění
sesuvného tělesa ZŠ Šlapanice“ při paralelní realizaci současně
probíhajícího projektu „Snížení energetické náročnosti ZŠ Šlapanice“.
Vzhledem k tomu, že plnění podle této Smlouvy o dílo je realizace projektu
„Sanace a zajištění sesuvného tělesa ZŠ Šlapanice“ realizovaného
objednatelem v rámci Operačního programu Životní prostředí, je zhotovitel
povinen plnit tyto povinnosti:
poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související
s realizací díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány,
umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace projektu
všem subjektům implementační struktury OPŽP, pověřeným kontrolním
orgánům ČR a pověřeným pracovníkům Evropské komise a Evropského
účetního dvora,
archivovat veškerou dokumentaci související s přípravou a realizací projektu
do konce roku 2023,
bezprostředně po zahájení fyzické realizace projektu (nejpozději do 2 dnů po
předání a převzetí staveniště) umístit velkoplošný informační panel, dle
platných specifikací Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory a
Grafického manuálu publicity pro OPŽP. Informační panel musí být
zachován po celou dobu průběhu realizace projektu. Grafickou podobu a
návrh provedení panelu si Zhotovitel před jeho výrobou odsouhlasí
s Objednatelem,
v termínu do 2 týdnů ode dne předání a převzetí díla nahradit informační
panel dobře viditelnou a dostatečně velkou, min. rozměry 30 x 40 cm, stálou
informační tabulí (pamětní deskou) - dle platných specifikací Závazných
pokynů pro žadatele a příjemce podpory a Grafického manuálu publicity pro
OPŽP. Konečnou podobu pamětní desky musí Zhotovitel v předstihu min. 15
kalendářních dnů před samotnou instalací konzultovat s objednatelem a
SFŽP. Pamětní deska musí být umístěna na místech přístupných široké
veřejnosti (např. v blízkosti příjezdové komunikace apod.). Umístění trvalé
pamětní desky bude projednáno s oddělením majetkové správy objednatele.

Projektová dokumentace stavby
Projektová dokumentace pro provádění stavby
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2.2.1.1.

2.2.1.2.

Objednatel předá zhotoviteli dokumentaci pro provádění stavby při podpisu
smlouvy o dílo. Zhotovitel dokumentaci posoudí a nejpozději do 14
kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy předloží objednateli soupis
zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich
odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu veřejné
zakázky. Připomínky a návrhy k dokumentaci musí být odsouhlaseny
zadavatelem.
Spolu s DPS předá zhotovitel objednateli ke schválení i výrobní dokumentaci,
dílenské výkresy a technologické postupy. Technologický postup bude
obsahovat přinejmenším identifikační údaje zhotovitele, detailní pracovní
postup rozepsaný do všech činností a dodávek všech i pomocných materiálů,
vyhodnocení významných rizik souvisejících s uvedenými pracemi a
opatření pro eliminaci nebo omezení rizik.

2.2.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby
2.2.2.1.
Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást
dodávky stavby.
2.2.2.2.
Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve
třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v elektronické
podobě nejpozději do termínu předání a převzetí díla.
2.2.2.3.
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících
zásad
2.2.2.4. Do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a
provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo
v průběhu zhotovení díla.
2.2.2.5. Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo
k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
2.2.2.6. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen
jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a
razítkem Zhotovitele.
2.2.2.7. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude
přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou
osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
2.2.2.8. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k
potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech
svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a
bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce
Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci
schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně
dotčenou část dokumentace skutečného provedení.
2.3.
2.3.1.

2.3.2.

Technická specifikace dodávky
Obě smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel dodá a namontuje výrobky
s obchodními názvy uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy (oceněný soupis prací resp.
Položkový rozpočet).
Odchylka v postupu Zhotovitele, která by měla negativní dopad na provedení díla
dle technologických předpisů pro montáž těchto výrobků nebo odchylka, která by
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měla negativní dopad na kvalitu těchto výrobků provedená bez souhlasu
Objednatele, se považuje za podstatné porušení smlouvy.

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ
3.1.
3.1.1.

3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.

3.2.7.

Termín zahájení
Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do
pěti kalendářních dnů ode dne protokolárního předání Staveniště. Staveniště je
předáno nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo
objednavatelem.
Termín dokončení.
Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla
mezi objednatelem a zhotovitelem.
Lhůta pro dokončení a protokolární předání a převzetí 270 kalendářních dnů.
Termín zahájení prací ……………
V harmonogramu prací viz příloha č. 3, zhotovitel uvede nejméně 2 kontrolní milníků
pro průběh provádění prací a to zejména pro pilotovou stěnu, kanalizační přípojky.
Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou probíhat za provozu školy.
Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůty plnění a
Objednatel je povinen dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit.
Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele
dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím
dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li
mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s
prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.
Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 14 dnů se považuje za podstatné
porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů
na straně Objednatele.

3.3.
3.3.1.

Termíny provádění díla.
Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn stanovit Zhotoviteli závazný termín
plnění prací nebo dodávek a dále rovněž závazný termín pro odstranění porušení
povinnosti dle této smlouvy, a to zápisem do stavebního deníku nebo jeho
stanovením na kontrolním dnu stavby.

3.4.
3.4.1.

Místo plnění
Místem plnění jsou stávající objekty ZŠ Šlapanice a území pod pozemky s par. č.
16/1, 16/2, 16/3, 3032/1, 82/7, 16/13, 16/14, 265/1, 264, k. ú. Šlapanice (podrobnosti viz
projektová dokumentace).

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY
4.1.

Výše sjednané ceny
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Komentář [MSOffice1]: Bude
upraveno dle skutečnosti při uzavření
smlouvy o dílo se zadavatelem –
objednatelem.

4.1.1.

Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany
v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
dohodly na ceně:
Cena celkem bez DPH (ř. A v KL) ......... ,- Kč
DPH 21% ........... ,- Kč
---------------------------------------------------------------------------Cena celkem (ř. A v KL)
s DPH ........... ,- Kč
pozn. KL = Krycí list nabídky
Výše propagace (ř. B v KL) bez DPH ..........,- Kč
DPH 21% ........... ,- Kč
---------------------------------------------------------------------------Celkem propagace (ř. B v KL) s DPH ........... ,- Kč

Cena celkem včetně propagace (ř. A+B v KL) bez DPH
......... ,- Kč
DPH 21% ........... ,- Kč
---------------------------------------------------------------------------Cena celkem (ř. A+B v KL) s DPH ........... ,- Kč
4.2.
4.2.1.

4.2.2.
4.2.3.

4.2.4.

Obsah ceny
Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. DPH bude účtováno
v souladu se zákonem.
Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli.
Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a
včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek
specifikovaných v čl. 2. této smlouvy zejména i náklady na
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
- dodání reklamního panelu a pamětní desky (v souladu se Závaznými pokyny
pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP a grafického manuálu publicity pro
OPŽP)
- opatření k ochraně životního prostředí
- organizační a koordinační činnost
- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství
- zajištění nezbytných dopravních opatření
- pojištění stavby a pojištění osob
- likvidaci odpadu
- bankovní garance
Předmět díla musí být zhotovitelem proveden ve vysoké kvalitě, se splněním
požadavků na jakost sjednaných v této smlouvě. Nejsou-li požadavky výslovně
sjednány, potom v jakosti obvyklé pro dílo vysoké kvality. Zhotovitel prohlašuje, že
se před podpisem smlouvy důkladně seznámil se všemi podklady pro provedení díla
(zejména s projektovou dokumentací), nezjistil v nich žádné nedostatky, rozpory
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4.2.5.

4.3.
4.3.1.
4.3.2.

4.4.
4.4.1.

4.4.2.
4.4.3.

4.4.4.

nebo nejasnosti, a prohlašuje, že je schopen předmět díla podle této smlouvy řádně a
včas provést tak, aby předmět jeho díla byl i plně funkční, kompletní a uživatelný.
Veškeré práce a dodávky zajišťující provedení plně funkčního, kompletního a
uživatelného předmětu díla jsou závazkem zhotovitele dle této smlouvy, bez ohledu
na to, zda byly uvedeny v cenové nabídce. Zhotovitel současně prohlašuje, že je
dobře seznámen se staveništěm a riziky na něm a že si plně uvědomuje rozsah prací a
dodávek, které jím mají být provedeny.
Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami
nebo vytěženou zeminou je obsahem nabídkové ceny. Pokud objednatel výslovně
písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena,
pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými
právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí
nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot
je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.
Podmínky pro změnu ceny
Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže
uvedených podmínek.
Změna sjednané ceny je možná pouze
a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám
sazeb DPH, pokud mají vliv na cenu díla;
b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než
těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel
vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.
c) pokud nastanou objektivně nepředpokládatelné důvody pro změnu rozsahu
prací z důvodů, které nebylo možno postihnout v rámci Projektové
dokumentace a s ní souvisejícího stavebního průzkumu.

Způsob sjednání změny ceny
Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je
Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej
Objednateli k odsouhlasení.
Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude
odsouhlasena poskytovatelem dotace a Objednatelem.
Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně
neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez
zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto
písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny.
Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů.
Cenová kalkulace - nabídka případných víceprací podle odst. 4.3.2 písm. c) bude
vypracována v souladu s metodikou RTS a oceněna dle nabídkových cen uchazeče. U
nových položek pak uchazeč použije datovou základnu RTS 2013/I. Objednatel si
vyhrazuje právo u nových položek nabídku posoudit formou průzkumu trhu nebo
zvolí postup dle ZVZ.
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5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
5.1.
5.1.1.

Zálohy
Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

5.2.
5.2.1.

Postup plateb
Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur)
vystavených Zhotovitelem za období ne kratší než 1 měsíc.
Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce
zjišťovací protokol provedených prací sestavený na základě Přílohy č. 1 této smlouvy
(Dále též ZP). Objednatel je povinen se k tomuto ZP vyjádřit nejpozději do 5
pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za
to, že se ZP souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu
nejpozději do 15. dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být
objednatelem odsouhlasený ZP. Bez tohoto ZP je faktura neplatná. Každý ZP musí
uvádět položkově a celkově následující údaje: cenu za ZP celkem, provedeno v
období, provedeno od počátku díla, zbývá provést dle této smlouvy.
Podmínkou pro úhradu poslední faktury je předání a převzetí díla.

5.2.2.

5.2.3.
5.3.
5.3.1.

Lhůty splatnosti
Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne
následujícího po dni doručení faktury nebo až po uvolnění finančních prostředků ze
SFŽP, rozhodný je termín, který nastane později.

5.4.
Náležitosti daňových dokladů (faktur)
5.4.1. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a
zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat zejm.
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- identifikační údaje objednatele včetně DIČ
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
- název stavby projektu („Sanace a zajištění sesuvného tělesa ZŠ Šlapanice“)
- registrační číslo projektu
- popis obsahu účetního dokladu
- datum vystavení
- datum splatnosti
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- výši ceny bez daně celkem
- sazbu daně
- cenu celkem včetně daně
- podpis odpovědné osoby zhotovitele
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu
5.5.

Termín splnění povinnosti zaplatit
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5.5.1.
5.5.2.

Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka připsána
na účet Zhotovitele.
Objednatel si vyhrazuje právo uhradit faktury až po přeposlání finančních
prostředků ze SFŽP. V případě, že dojde k prokázané časové prodlevě při zasílání
finančních prostředků ze SFŽP, nebudou faktury po lhůtě splatnosti penalizovány.

6. MAJETKOVÉ SANKCE
6.1.
6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.
6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

6.2.
6.2.1.

6.2.2.

6.3.
6.3.1.

Sankce za neplnění dohodnutých termínů
Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému Termínu předání a převzetí díla
je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč za každý i
započatý den prodlení a to prvních 14 dnů.
Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více jak 15
dnů je povinen zaplatit Objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 10.000,- Kč
za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení. Celková výše pokuty bude tedy
od uvedeného termínu 40.000,- Kč za každý den.
Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy
delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu plnění stanovenému dle čl. 3. odst.
3.3.1. této smlouvy je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč
za každý i započatý den prodlení.
Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu plnění stanoveném pro milník
stavby dle harmonogramu prací, který je přílohou této smlouvy, je povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a to
pro každý nesplněný milník. V harmonogramu musí zhotovitel uvést nejméně 2
milníky pro průběh provádění prací
Pokud Zhotovitel splní konečný Termín předání a převzetí díla dle této smlouvy
nebo předá hotové dílo dříve, než stanoví tato smlouva, nárok na smluvní pokuty dle
odst. 6.1.5. této smlouvy nevzniká.
Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k
odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu,
na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a
převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za
každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
Sankce za neodstranění reklamovaných vad
Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do
deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované
vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za
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6.3.2.

6.3.3.

každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu
a za každý den prodlení.
Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen
zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž
je v prodlení a za každý den prodlení.
Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání
díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě
smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

6.4.
6.4.1.

Sankce za nedodržování BOZP na staveništi
Pokud Zhotovitel poruší nařízení stanovené plánem BOZP nebo koordinátorem
BOZP, má Objednatel právo, na základě zápisu do stavebního deníku a pořízení
fotografie předmětného porušení BOZP, udělit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
2.000,- Kč za každé zjištění a každý i započatý den prodlení odstranění porušení
podmínek dodržování zásad BOZP. Zjevnou vadu porušení BOZP musí objednateli
nebo jeho zástupci (TDI), potvrdit koordinátor BOZP. (Např. zasláním fotografie
koordinátorovi BOZP prostřednictvím emailu).

6.5.
6.5.1.

Sankce za nevyklizení staveniště
Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve
lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6.6.
6.6.1.

Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je
povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i
započatý den prodlení.
Pokud z důvodů na straně zhotovitele dojde k nedodržení podmínek dotačního
programu OPŽP, které bude mít za následek krácení či neproplacení dotace, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20%
z hodnoty, o kterou bude dotace snížena.

6.6.2.

6.7.

Zaplacením sankcí dle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na náhradu
škody vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím
Zhotovitele, s nímž je spojena sankce dle této smlouvy.

7. STAVENIŠTĚ
7.1.
7.1.1.

Předání a převzetí Staveniště
Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část)
nejpozději do deseti dnů po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany
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7.1.2.

písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou
náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě
strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde
k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

7.2.
7.2.1.

Způsob zabezpečení staveniště a zařízení staveniště
Při zabezpečování staveniště a zařízení staveniště je zhotovitel povinen dodržovat
zásady BOZP dle svých interních směrnic, požadavků této smlouvy, plánu BOZP
(pokud byl vypracován), Projektové dokumentace a Stavebního povolení.

7.3.
7.3.1.

Vyklizení staveniště
Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do
15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn
zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí
Objednateli Zhotovitel.

7.3.2.

8. STAVEBNÍ DENÍK
8.1.
8.1.1.
8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

8.1.5.
8.1.6.
8.1.7.

Povinnost vést stavební deník
Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které
provádí, stavební deník.
Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným
osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku
zapisovat.
Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály deníků
je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání díla, pokud se strany
nedohodnou jinak.
Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro
provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních
prostředků
- časovém postupu prací
- kontrole jakosti provedených prací
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany
životního prostředí
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další
postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane
součástí Stavebního deníku.
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8.2.
8.2.1.
8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

8.2.5.

8.2.6.

Kontrolní dny
Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel resp. zástupce
objednatele (TDI) Kontrolní dny v pravidelných termínech, zpravidla 1x týdně.
O průběhu Kontrolního dne zhotoví Zhotovitel zápis. TDI je oprávněn v rámci
Kontrolního dne stanovit termíny nebo lhůty pro odstranění porušení povinností,
které jsou pro Zhotovitele závazné.
O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací zakryty,
provede TDI do Stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat v pracích,
pokud byly při této kontrole zjištěny nesoulady nebo pokud kontrolu zakrytých částí
díla TDI neprovedl.
Zhotovitel provádí pravidelnou fotodokumentaci zakrytých konstrukcí. Tuto foto
dokumentaci je TDI oprávněn požadovat při předání a převzetí díla. Foto
dokumentaci provádí Zhotovitel bezúplatně. Fotodokumentace musí obsahovat
seznam pořízených fotografií, jednotlivé fotografie musí obsahovat pořadové číslo
fotografie, údaj o čase, datu a místě pořízení a vyznačením na výkresové části DPS.
Dovrchní (odvodňovací) vrty – cílová pozice vrtu (zdroj vody, propustná vrstva)
bude ověřena geofyzikou, průchodnost vrtu ověřena kamerovými zkouškami nebo
jiným způsobem. V době zvýšené srážkové dotace by měla být prokázána funkčnost
odvodňovacího vrtu (dostatečný výtok vody).
Opěrná stěna – bude založena pod aktivní smykovou plochu, její průběh v linii
opěrné stěny by měl být ověřen geofyzikou nebo jiným způsobem.

9. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE
9.1.
9.1.1.

Pokyny Objednatele
Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně a práce provádí svými
zaměstnanci. Zhotovitel se však zavazuje provádět veškeré pokyny Objednatele,
zástupce Objednatele a koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a
upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou
povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k
provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení
odborné péče.
9.1.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi a
na veřejných komunikacích pořádek a čistotu a okamžitě odstraňovat odpady a
nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění díla je zhotovitel
povinen likvidovat v souladu se zákonem o odpadech v platném znění, včetně jeho
prováděcích vyhlášek. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady na vlastní náklady,
vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla předložit objednateli doklady o
zákonném způsobu likvidace odpadů.
9.1.4. Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady a suť, která vznikla při práci
9.2.

Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
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9.2.1.

9.2.2.
9.3.
9.3.1.

9.3.2.
9.3.3.

Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních
opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně
prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními
předpisy.
Zhotovitel je povinen si zajistit předepsaný dohled při svařování
Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím
osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze
zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je
Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné,
tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo
provádějí.
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze
strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při
provádění díla.

9.4.
Provádění díla.
9.4.1. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání Objednatele všech jednání s dalšími
účastníky výstavby díla, na které bude přizván. Na tato jednání je Zhotovitel povinen
připravit i Objednatelem vyžádané podklady, které souvisejí s předmětem jeho
plnění. Zhotovitel však není oprávněn, není-li k tomu pro konkrétní akt konkrétně
Objednatelem pověřen, poskytovat či sdělovat jakékoliv informace či podklady, které
souvisejí s jeho plněním či stavem na předmětné stavbě třetím stranám.
9.4.2. Zhotovitel je povinen dodržovat Objednatelem schválenou DPS, dílenské výkresy,
výrobní dokumentaci a technologické postupy. Zhotovitel je povinen použít pro své
plnění pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou jakost a které jsou
specifikovány v Objednatelem schválené dokumentaci či jejichž použití bylo
samostatně Objednatelem schváleno. V opačném případě je Zhotovitel povinen tyto
materiály a zařízení odstranit na své náklady. Pokud tak neučiní, je Objednatel
oprávněn tyto odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady
Zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat průkaz původu a kvality použitých
materiálů, které je Zhotovitel povinen předložit – tento průkaz lze nahradit
prohlášením o shodě ve smyslu příslušného zákona.
9.4.3. Dočasné uskladnění materiálů a zařízení Zhotovitele, před jejich zabudováním je
možné pouze v prostorech, které jsou stanoveny v zápise o předání staveniště nebo,
které budou k tomu určeny Objednatelem v průběhu další výstavby (záznamem ve
stavebním deníku či jiným písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či
zbytkových materiálů na staveništi mimo Objednatelem schválené prostory je
nepřípustné a Objednatel je oprávněn je na náklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je
odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo
k jeho poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za
případné ztráty či poškození materiálů a zařízení Zhotovitele, umístněné v prostoru
staveniště.
9.4.4. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní podzhotovitelé (dále jen „personál
zhotovitele“) nebyli na staveništi/pracovišti pod vlivem alkoholu či toxických látek.
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Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu Zhotovitele
nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému
chování na staveništi či v jeho bezprostředním okolí. V opačném případě nebo
v případě opakovaně nekvalitního provádění prácí zajistí Zhotovitel na pokyn
Objednatele výměnu svého personálu.
9.4.5. Odmítnutí splnění jakéhokoliv pokynu Objednatele, zejména v oblasti kvality prací,
postupů výstavby, koordinace prací na stavbě, požadavku na výměnu personálu,
bezpečnosti prací, protipožárních a ekologických opatření, stejně jako protiprávní
jednání a neetické chování personálu Zhotovitele na staveništi je podstatným
porušením smlouvy.
9.4.6. Zhotovitel je povinen provádět dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem.
V případě, kdy jsou součástí předmětu díla dodávky strojů a zařízení, je Zhotovitel
povinen tyto instalovat a napojit na média v souladu s ČSN, a to autorizovanou
osobou včetně jejich vyzkoušení a předání revizní zprávy Objednateli, o čemž strany
pořídí zápis.
9.4.7. Objednatel zajistí zhotoviteli nápojné body elektrické energie a vody pro provedení
díla na staveništi, zhotovitel zajistí měření odebraných médií. Náklady za elektrickou
energii a vodu budou účtovány objednatelem zhotoviteli dle skutečné potřeby.
K takto určené ceně služeb bude připočtena DPH v zákonné výši. Dohodne-li se
objednatel se zhotovitelem na poskytnutí dalších služeb zhotoviteli, sjednají i cenu za
tyto další služby.
9.4.8. Jakékoli přípomoce spojené s plněním díla Zhotovitelem jako zednické, tesařské,
lešenářské, truhlářské apod., jsou zahrnuty do ceny díla. Osvětlení díla zajišťuje
Zhotovitel díla (netýká se centrálního nebo bezpečnostního osvětlení celého objektu,
pokud je zřízeno) a není-li schopen či ochoten toto zajistit sám, může požádat
Objednatele o jeho provedení (bude-li to technicky a kapacitně možné) s tím, že tyto
náklady Zhotovitel uhradí.
9.4.9. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv
třetích osob, které se na staveništi vyskytují, zejména zajistí, aby prováděním prací
nerušil výkon jejich činnosti. Dále je Zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany
nedocházelo k poškozování prací provedených jinými dodavateli s tím, že za tímto
účelem je Zhotovitel povinen přijmout nezbytná opatření (např. provést ochranu
stávajících konstrukcí, zakrytí dotčených částí stavby apod.).
9.4.10. Zhotovitel zajistí nezbytnou ochranu díla jeho zakrytím či jiným vhodným
způsobem, aby do okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho kvalita jako např.
povrchová úprava, ochranný obal, ochranný nátěr apod. Toto opatření není důvodem
pro navýšení ceny.
9.4.11. Pokud by činnost Zhotovitele zasáhla do práv třetích osob a k tomuto bude nutno
jakýchkoli povolení jako např. zábor veřejných prostranství, jdou tyto na vrub
Zhotovitele, pokud již takovou činnost nebo právní vztah nezajistil Objednatel. Toto
se vztahuje rovněž na nadměrnou přepravu, vykládku apod.
9.4.12. Objednatel je oprávněn provádět kontroly provádění díla Zhotovitelem a plnění
smluvních podmínek. Technický dozor Objednatele je oprávněn dát příkaz
k přerušení prací personálu Zhotovitele v případě, když odpovědný zástupce
Zhotovitele bude nedostupný a bude-li ohrožena bezpečnost či kvalita prováděných
prací. Provádění kontrol ze strany Objednatele však nezprošťuje Zhotovitele jeho
plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení díla.
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9.4.13. V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které jsou v rozporu
či nesouladu technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami,
pokyny Objednatele, nebo bude zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je
Objednatel oprávněn přikázat Zhotoviteli odstranit tento stav a neprodleně zjednat
nápravu. V případě, že tak ve stanoveném termínu neučiní, jde o podstatné porušení
smlouvy.
9.4.14. Kompletní jakostně technickou dokumentaci včetně příslušných revizních zpráv,
prohlášení o shodě/ dokladů o posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb.
v platném znění pro stanovené výrobky a zařízení a další dohodnuté doklady
osvědčující jakost díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni výzvy o
zahájení předání a převzetí díla, nebude li stanoveno jinak.
9.4.15. Bude-li zhotovitel k provedení díla používat osoby s jinou než českou státní
příslušností (cizince) je povinen dodržovat všechny české právní předpisy vztahující
se k zaměstnávání a pobytu cizinců. I osoby s českou státní příslušností musí
zhotovitel používat k provedení díla jen v souladu s pracovněprávními předpisy a
neporušovat ustanovení o zákazu nelegální práce. V případě, že by kontrolní orgány
uložili objednateli sankce v souvislosti s jakoukoliv formou účasti zhotovitelem, nebo
kdyby objednatel byl povinen takové sankce nebo jiná plnění uhradit jako ručitel za
zhotovitele, zavazuje se zhotovitel bezodkladně uhradit objednateli zaplacené částky.
Zjistí-li objednatel, že kontrolní orgány vedou vůči zhotoviteli ve výši uvedených
věcech řízení, v jehož důsledku může objednateli vzniknout ručitelský závazek k
plnění za zhotovitele, je objednatel oprávněn pozastavit ze splatných pohledávek
zhotovitele částku odpovídající předpokládanému ručitelskému závazku. Toto právo
objednatele k pozastávce zaniká, jakmile zhotovitel objednateli prokáže, že kontrolní
orgány šetření uzavřely bez uložení sankcí nebo jiné povinnosti k plnění, nebo
jakmile zhotovitel prokáže, že uložené sankce nebo jiná plnění v celém rozsahu
uhradil.

10. SUBDODAVATELÉ (PODZHOTOVITELÉ)
10.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu
10.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele).
V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo
prováděl sám.
10.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění
všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.
10.2.

Rozsah prací prováděných subdodavatelsky
Podmínkou poskytnutí podpory, tedy i podmínkou objednatele je omezení míry
subdodávek na stavebních projektech.
Subdodavatelsky nesmí býti provedeny inženýrské objekty:
IO 01

ZAJIŠTĚNÍ STABILITY SVAHU, STAVEBNÍ JÁMA A ZALOŽENÍ VESTAVBY
(do atria)

IO 02

PILOTOVÁ STĚNA POD BUDOVOU ŠKOLY

IO 03

ZTUŽUJÍCÍ KONSTRUKCE V SUTERÉNU PAVILONU A
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IO 04

STAVEBNÍ JÁMA - NAD PAVILONEM B

IO 05

ODVODNĚNÍ HŘIŠTE I. (u pavilonu B)

IO 06

STAVEBNÍ JÁMA - POD PAVILONEM E

IO 07

STAVEBNÍ JÁMA, ODVODNĚNÍ HŘIŠTĚ II. - U PAVILONU C

IO 08

PILOTOVÁ STĚNA NAD BUDOVOU ŠKOLY

Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních
prací jinými subjekty pro zhotovitele.
Za porušení povinnosti definované v čl. 10.2. je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč.
10.3.

Podmínky pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého
zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.
10.3.1. Podzhotovitele dle odst. 10.3 této smlouvy je možné změnit pouze za souhlasu
Objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, ZVZ a Zadávací dokumentací.
10.3.2. Podzhotovitel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími
podmínkami. Zhotovitel předloží Objednateli tyto doklady: Originály nebo ověřené
kopie všech požadovaných kvalifikačních prohlášení, technicko kvalifikačních
dokumentů a dokladů dle Zadávací dokumentace. Zhotovitel předloží platnou
smlouvu o smlouvě budoucí s navrhovaným novým podzhotovitelem.

10.3.3. Objednatel posoudí relevantnost a správnost požadovaných dokladů. V případě
pochybností správnosti požadovaných podkladů, musí Zhotovitel na výzvu
Objednatele do 5 pracovních dnů od výzvy Objednatele chybějící nebo nejasné
doklady doplnit. V opačném případě nemusí Objednatel na žádost Zhotovitele
reagovat.
10.3.4. Změna podzhotovitele je zpravidla možná jen ze závažných důvodů, které by měly
negativní vliv na kvalitu díla, provádění nebo dokončení díla podzhotovitelem.

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
11.1. Organizace předání díla
11.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy
bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do
tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm
pokračovat.
11.2. Protokol o předání a převzetí díla
11.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
11.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí
protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu
narovnání
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění
Vad nebo Nedodělků
11.2.3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky,
nebo pokud objednateli nepředá níže uvedené doklady. V případě, že objednatel
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odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které
odmítá dílo převzít.
11.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení
dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením
termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem
k odmítnutí převzetí díla.
11.2.5. Nejpozději při předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli dokladovou část
díla, zahrnující zejm.:
11.2.5.1. Projektovou dokumentaci skutečného provedení se zakreslením zhotovitelem
provedených změn díla;
11.2.5.2. Veškerou dílenskou a prováděcí dokumentaci, kterou si zhotovitel opatřil
v souvislosti s prováděním díla;
11.2.5.3. Zápisy o veškerých zkouškách a revizích a jejich úspěšném výsledku;
11.2.5.4. Originál stavebního deníku;
11.2.5.5. Doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného díla (zejm. osvědčení o
použitých materiálech, provedených pracích, atesty);
11.2.5.6. Nezbytnou dokumentaci pro provoz díla (zejm. záruční listy, návod
k obsluze, provozní řády);
11.2.5.7. Fotodokumentaci vypracovanou v souladu s odstavcem 8.2.4 a 2.1.5.4 této
smlouvy na CD nebo obdobném datovém nosiči.
11.2.5.8. Doklady prokazující ověření hloubky a integrity pilot. Doklad prokazující, že
je opěrná stěna založena pod aktivní smykovou plochou. Průběh smykové
plochy v linii opěrné stěny bude ověřen geofyzikou nebo jiným průkazným
způsobem.
11.2.5.9. V případě
zvýšené srážkové dotace bude prokázána funkčnost
odvodňovacího vrtu – dostatečný výtok vody.
11.2.5.10. Ostatní doklady vztahující se k dílu (zejm. doklad o tom, že zhotovitel využil
či odstranil veškeré odpady v souladu se zákonem o odpadech).

12. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA
12.1. Odpovědnost za vady díla
12.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za
vady díla zjištěné v záruční době.
12.1.2. Záruční lhůta je stanovena následovně:

Č.

Váhové kritérium - délka záruční doby pro následující
části Projektu

Základ
váh.
kritéria
20%

Počet měsíců
záruční doby

,

1

IO 01 - Kotvená mikropilotové stěny, mikropiloty (délka záruční
doby v měsících)

15%

2

IO 02, IO 08 - Pilotová stěna a vnější sanační opatření budovy
školy (délka záruční doby v měsících)

20%

Komentář [MSOffice2]: Doplňte z
krycího listu Vaší nabídky
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3

IO 03 - Mikropiloty a sanační opatření pod budovou školy a
vnitřní sanační opatření (délka záruční doby v měsících)

27%

4

IO 04, IO 05, IO 06, IO 07 - Horizontální vrty, odvodňovací
studny, drenáže (délka záruční doby v měsících)

20%

5

6

S01ř06ř

IO 11 Přípojka kanalizace dešťové a splaškové, včetně
povrchových a stavebních úprav (délka záruční doby v měsících)
IO 12 Areálová kanalizace dešťová a splašková, odvodňovací
prvky, včetně povrchových a stavebních úprav (délka záruční
doby v měsících)

15%

CELKEM

100%

Hodnota pro odst. 14.4 Obchodních podmínek - Smlouvy o dílo
- polovina záruční doby vypočítaná vahou (měsíce)

3%

Komentář [MSOffice3]: Doplňte z
krycího listu Vaší nabídky. (Buňka “G50”)

,

12.1.3. Záruční lhůta začíná běžet dnem podpisu zápisu o předání a převzetí celého díla
oběma smluvními stranami.
12.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro
vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
12.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele
Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení
reklamační opravy.
12.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad
12.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit
Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že
reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu
nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne
obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či
neuznává. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne
nastoupení k odstranění vady, a to s ohledem na klimatické a technologické
podmínky.
12.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je
Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo
fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
12.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po
obdržení reklamace (oznámení). Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5
dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

13. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE
13.1. Vlastnictví díla
13.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
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13.2. Nebezpečí škody na díle
13.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavec 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby
řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

14. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE
14.1.

Zajištění závazků Zhotovitele po celou dobu realizace díla tzn. ode dne zahájení díla
až do dne protokololárního předání a převzetí díla, podepsaného oběma smluvními
stranami.
14.1.1. Závazky Zhotovitele za řádné plnění v době realizace jsou zajištěny ve smyslu § 313 a
násl. obchodního zákoníku formou bankovní záruky/pojištění záruky ve výši
1.000.000,- Kč platnou po celou dobu realizace díla plus 6 kalendářních měsíců
(platnost záruky musí být o šest měsíců delší, než je smluvní lhůta realizace zakázky).
Z této bankovní záruky/ pojištění záruky vyplývá právo Objednatele čerpat finanční
prostředky v případě, že během záruční doby nesplní Zhotovitel své povinnosti
vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok
na smluvní pokutu.
14.1.2. Bankovní záruku/ pojištění záruky (záruční listinu) předloží Zhotovitel Objednateli
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy. Nepředložení bankovní
záruky/ pojištění záruky (záruční listiny) ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je
podstatným porušením smlouvy.
14.2. Zajištění závazků Zhotovitele po celou záruční dobu.
14.2.1. Závazky Zhotovitele za řádné plnění v záruční době jsou zajištěny ve smyslu § 313 a
násl. obchodního zákoníku formou bankovní záruky/pojištění záruky ve výši
1.000.000,- Kč platnou po celou záruční dobu. Z této bankovní záruky/pojištění
záruky vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během
záruční doby nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo
v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu.
14.2.2. Bankovní záruku/pojištění záruky (záruční listinu) předloží Zhotovitel Objednateli
nejpozději při předání a převzetí díla. Nepředložení /pojištění záruky (záruční listiny)
ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením smlouvy, opravňuje
Objednatele odmítnout převzít dílo.
14.3.

14.4.

–
–

Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli bankovní záruku(y) ve sjednané výši a ve
sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn ponechat si jistotu ve výši bankovní(ch)
záruk(y) po dobu lhůty, na kterou je(jsou) bankovní záruka(y) určena(y).
V případě bezvadného plnění reklamovaných vad Zhotovitelem po dobu záruční
doby, může Zhotovitel požádat Objednatele o snížení krytí záručních podmínek
formou bankovní záruky/pojištění záruky následovně:
Po uplynutí lhůty 2 let ode dne předání a převzetí díla o ½.
Po uplynutí ½ „záruční doby“ (tato hodnota je rovna ½ počtu bodů získaných za
váhové kritérium délka záruční doby, matematicky zaokrouhleno na celé měsíce),
požádat Objednatele o snížení krytí záručních podmínek formou bankovní

21

Komentář [MSOffice4]: Nehodící se
vymažte, platí pro celý odstavec 14 při
výběru finančního instrumentu.

–

záruky/pojištění záruky až na 50% výše bankovní záruky/pojištění záruky ze
zbývající záruky tzn. z ½ původní záruky.
V případě, že zhotovitel v záruční době bude řádně plnit své povinnosti, Objednatel
se zavazuje těmto požadavkům vyhovět. Toto ustanovení pozbývá platnosti
v případě, že se v průběhu první poloviny záruční doby řešily vady v celkovém
součtu nad 100.000,- Kč bez DPH.
V případě, že se v průběhu první poloviny „záruční doby“ řešily vady v celkovém
součtu do 50.000,- Kč bez DPH a Zhotovitel v záruční době řádně plnil své
povinnosti, má právo v ½ „záruční doby“ požádat Objednatele o snížení bankovní
záruky/pojištění záruky na 250 tis. Kč bez DPH a Objednatel se zavazuje při splnění
výše uvedených požadavků této žádosti Zhotoviteli vyhovět.

15. POJIŠTĚNÍ DÍLA
15.1. Pojištění zhotovitele
15.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně
možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění
je povinen na požádání předložit Objednateli. Minimální hranice pojištění je
100.000.000,- Kč.
15.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

16. VYŠŠÍ MOC
16.1.
Definice vyšší moci
16.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na
smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku,
mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
16.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
16.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v
důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá
druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud
nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo
odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení
oznámení.

17. ZMĚNA SMLOUVY
17.1. Forma změny smlouvy
17.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami
oprávněnými jménem Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami
jimi zmocněnými.
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17.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle
pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

18. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
18.1. Odstoupení od smlouvy.
18.1.1. Odstoupit od smlouvy je možné z důvodů uvedených v zákoně a v této smlouvě.
18.1.2. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy, vstoupila-li druhá
smluvní strana do likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého
úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i
po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že smlouvu splní.
18.1.3. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od smlouvy v také případě,
že:
18.1.3.1. V insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku
zhotovitele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku;
18.1.3.2. Zhotovitel je v prodlení s provedením díla nebo se splněním dílčích termínů
o více než 10 dní;
18.1.3.3. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným
způsobem;
18.1.3.4. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy nepodstatným
způsobem a takové porušení neodstranil v objednatelem dodatečně
poskytnuté lhůtě.
18.1.4. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě, že v insolvenčním řízení bylo
rozhodnuto o způsobu řešení úpadku objednatele, event. byl insolvenční návrh
zamítnut pro nedostatek majetku.
18.1.5. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení od
smlouvy do sídla smluvní strany, které se odstoupení od smlouvy týká.
18.1.6. V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci
provedených prací. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je
objednatel oprávněn zastavit a neprovádět žádné byť již odsouhlasené platby
zhotoviteli, a to až do doby vypořádání smluvních stran v souvislosti s odstoupením
od smlouvy.
18.2. Ostatní ujednání smlouvy
18.2.1. Obě strany se zavazují neposkytovat text této Smlouvy, informace které získají při
činnosti podle této Smlouvy, ani práva a závazky z této Smlouvy plynoucí třetím
subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.
18.2.2. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní
vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména Obchodním
zákoníkem a předpisy souvisejícími.
18.2.3. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi
smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž
soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran
soud určený podle sídla objednatele.
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18.2.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.
18.2.5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze
smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
18.2.6. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými
dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
18.2.7. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např.
změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé
výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně
doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na
této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo
nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku
vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí
den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
18.2.8. Zhotovitel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou
povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s
úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen
poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo
zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, MŽP, MMR, Ministerstva financí,
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu,
příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a
vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se
k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
18.2.9. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích
dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci
předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do
roku 2022. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k
výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této
smlouvy.
18.2.10.Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit
vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních
opatření (viz příloha č. 3). Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této
smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této
smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je zadavatel povinen o této skutečnosti
zhotovitele bezodkladně informovat.
18.2.11.V souladu s Podmínkami Rozhodnutí o poskytnutí dotace je dále příjemce povinen
zajistit, aby každý originální účetní doklad obsahoval informaci, že se jedná o projekt
OPŽP.
18.3. Uveřejnění smlouvy a seznamu subdodavatelů
18.3.1. V souladu s ust. § 147a zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
(dále jen „ZVZ“) Objednatel uveřejní na svém profilu zadavatele smlouvu uzavřenou
na veřejnou zakázku včetně jejich změn a dodatků, rovněž uveřejní výši skutečné
uhrazené ceny za plnění předmětu smlouvy. Dále uveřejní seznam subdodavatelů
zhotovitele.
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18.3.2. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli informace o subdodavatelích v souladu
s ust. § 147a odst. 4, odst. 5 ZVZ pro potřeby uveřejnění informací na profilu
objednatele.
18.3.3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje,
že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů
objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních
podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících
z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že
obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní
třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace
k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od
objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné
účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
18.3.4. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních
údajů (jména a příjmení, adresy trvalého, příp. přechodného bydliště, data narození,
telefonního čísla) obsažených v této smlouvě objednatelem (příp. jeho zaměstnanci),
a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednávání
v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod.,
ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů
předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu
neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené
osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si
je zároveň vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
18.3.5. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při
dodržení podmínek stanovených zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva,
její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.
18.3.6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána na základě
jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a
na důkaz toho připojují své podpisy.
18.3.7. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že
smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli a na důkaz této
skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.
18.3.8. Smluvní strany prohlašují, že objednavatelem stanovený technický dozor investora
není dodavatel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel podpisem této smlouvy toto
prohlášení stvrzuje. Toto ustanovení neplatí, pokud technický dozor provádí sám
objednatel.
18.4.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo:
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3

Položkové rozpočty na základě soupisu prací vč. Krycího listu nabídky
Zadávací dokumentace část oznámení a výzva (pozn. textace pro I. a II. část VŘ)
Časový harmonogram včetně 2 hlavních milníků
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Příloha č. 4
Příslib bankovní záruky po dobu realizace, (pozn. Bankovní záruka po
dobu realizace bude doložena nejpozději 5 pracovních dnů po podpisu této
smlouvy objednatelem)
Příloha č. 5
Příslib bankovní záruky po dobu běhu záruční lhůty, (pozn. Bankovní
záruka po dobu záruční doby (nejpozději při předání a převzetí díla)
Příloha č. 6
Pojistný certifikát Zhotovitele nebo kopie pojistné smlouvy a potvrzení
o zaplacení pojistné smlouvy na předmětné období dle požadavků odst. 15
této smlouvy.
V případě rozporu mezi uvedenými přílohami této smlouvy, stanoví pro výklad
objednatel nebo zástupce objednatele hierarchii příloh, popř. i ve spojení s
jinými smluvně předpokládanými dokumenty a to vždy pro každý případ
rozporu samostatně. Zhotovitel je povinen stanovisko objednatele, potažmo
jeho zástupce, respektovat.

V …………………….. dne …….

________________
Za Objednatele

__________________
Za Zhotovitele

Ing. arch. Jaroslav Klaška, starosta města

………………………………………
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podpisu této smlouvy se prokáže platnou
pojistnou smlouvou a dokladem o zaplacení
této pojistné smlouvy, na částku a dle
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smlouvy.

