
sMLoUvA o DĺLoNA PRoJEKToVÉPRÁGE

PRo UČELY VEŘEJNÉzexÄzxyľvlnlÉnoRozsAHU
uzavřená podle $ 2586 a násl. zákona č'-8912012 sb., občanskýzákonlk, ve zněnĺ pozdějšÍch

předpisů
(dále jen ,'Občanskýzákoník")

(dá!e jen ,,Smlouva")
čísloSmlouvy objednatele: 3/2í160001068
PID: TSKRPO0SJKOY
čísloSmlouvy Zhotovitele :

1. SMLUVNISTRANY

(A) Technická správa komunikacĺhl. m. Prahy, a's.

sídlo: Řásnavka77oĺ8, 11o oo Praha 1_ Staré Město
lČo:03447286
ĐlČ: CZO3447286

deném Městským soudem v Praze, oddíl B, vlożka 20059
.

Při podpisu tohoto typu Smlouvy s hodnotou plněnÍ do 2 mil' Kč je oprávněn zastupovat
objednatele na základě pověření uděleného představenstvem, Milan Zach, ředite!
investičníhoÚseku.

(dále jen,,objednatel")

(B) GREBNER_projektová a inżenýrská kance!ář spol. s r.o.

sídlo: Jeseninova 1 196ĺ52, 130 00 Praha 3
lČo:25076655
Đll,: CZ25O76655
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vloŽka 47627

kterou zastupuje: lng. Miroslav Lán, jednatel spoleönosti

(dále jen,,Zhotovitel")

(objednate!a Zhotovitel společně,,Strany", akaŽdý z níchsamostatně,,Strana")

2. ÚčelAPŘEDMĚT sMLoUVY
2.'| Účelem Smlouvy je zajištěníprojektových prací,a to odborníkem v oboru s potřebnými

širokými zkušenostmi a know-how v této oblasti, V této souvislosti objednateljako zadavatel
zaháji| postup vedoucí k zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s ustanovením $
6 zákona č.134l2a16 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,zzvz"), s názvem ,,Na Hřebenkách. ZpomalovacÍ prahy, akce č.1065 (dále jen
,,Veřejná zakázka").

2.2 Předmětem Smlouvy je

(a) závazek Zhotovitele na vlastní náklady a na svénebezpečízhotovit pro objednatete a
objednateli předat proJektovou dokumentaci pľo akci Na Hřebenkách. Zpomalovací
prahy, akce č.1065 (dále jen ,,Stavba"), a to v rozsahu dokumentace blíŽe specifikované
v Přĺloze Ő' 2 (dále jen ,,Dílo"),
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(b) závazek Zhotovitele poskytnout objednateli pro realĺ zaci Stavby na základě Dí la
inŽenýrskou č innost zahrnují cí  provedení  veš kerých právní ch a jĺ ných jednání  za
objednatele směřují cí ch k vydání  správní ho aktu č i ú konu přÍ sluš né ho stavební ho nebo
jiné ho správní ho ú řadu vymezené ho v Pří loze Č . 2 (dále jen ,,Povo!enĺ "); inŽenýrská
č innost zahrnuje č innosti spoč í vajĺ cí zejmé na, nikoliv vš ak uýluěně, v:

(i) pří pravě, kompletaci a podání pří sluš né ho návrhulž ádosti na vydání Povolení ;
(ii) zí skání  a zajiš tění  veš kerých nezbýných povolení , stanov|sek, závazných

stanovisek, souhlasŮ' vyjádření  a jiných dokumentů  nezbýných pro vydání
PovolenÍ ;

(iii) zastupování objednatele ve správní m Yí zení  ohledně vydání  Povolení ;

(iv) ú pravě Dí la podle podmí nek a poŽadavků  pří sluš né ho stavební ho ú řadu;

(v) zajiš tění  nabytÍ  ú č innosti Povolení , resp. právní  moci, bude-li to daný dokument
vyž adovat, a jeho předání  objednateli;

(dále jen ,,lnŽenýrská č innost");

(c) zä vazek objednatele za podmí nek uvedených v té to Smlouvě, její ch pří lohách a
dokumentech, na které  Smlouva odkazuje, převzĺ t řádně dokonč ené  Dí lo, resp.
poskytnutou lnŽenýrskou č innost, a z uhradit Zhotoviteli cenu V rozsahu a za podmí nek
dohodnutých v té to Smlouvě a Pří loze č . 4 té to Smlouvy.

2.3 Dĺ |o a lnŽenýrská č innost jsou podrobně vymezeny V Pŕ í loze ě,. 2 a v Pří loze č . 4 té to
Smlouvy.

2.4 Zhotovitelprohlaš uje,Že

(a) v plné m rozsahu se seznámil s povahou a předmětem Dĺ la a jsou mu známy veš keré
technické , kvalitativní  a jiné  podmí nky nezbýné  k realizaci Dí la a disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, které  jsou k provedení  Dí la dle té to Smlouvy
nezbytné ;

(b) překontroloval veš keré  poskytnuté  podklady, jak jsou uvedeny v Přĺ loze č . 2, porovnal a
ověřil jejich správnost a proveditelnost Dí la;

(c) Kontrolou podkladti Zhotovitel nezjistil jaké kotiv nesrovnalosti, které  by mu bránily
prové st Dí lo ú plné , odpoví dají cí  kvality, schopné  funkce a předání  objednateli.

3. oBcHoDNĺ  pooľ tĺ ľ xY A PoJMY
3.í  Nedí lnou souč ástí  té to Smlouvy jsou jako jejĺ  Pří loha č . 1 - Vš eobecné  obchodní  podmí nky

pro stavební  a projektovou č innost (dále jen ,,obchodní  podmĺ nky'). Zhotovitel podpisem
té to Smlouvy prohlaš u je, ž e obchodní  podmí nky byly přiloŽeny ke Smlouvě, řádně se s nimi
seznámil a s jejich pouŽití m bez výhrad souhlasí .

3.2 Strany si pro ú č ely té to Smlouvy sjednávají , ż e výĺ azy nadepsané  v té to Smlouvě s velkým
poč áteč ní m pí smenem mají  význam jim pŕ iŕ azený v té to Smlouvě alnebo v obchodní ch
podmí nkách. Neobsahuje-l| tato Smlouva pří sluš nou definici, pouŽije se definice obsaŽená v
obchodní ch podmĺ nkách. Definice obsaŽené  jak v té to Smlouvě, tak v obchodní ch
podmí nkách je třeba vykládat ve vzájemné m souladu Smlouvy a obchodní ch podmí nek,
přič emż  v pří padě odchylek nebo rozporů  deÍ inic má definice obsaŽená v té to Smlouvě
přednost.

3.3 NenĹli v té to Smlouvě výslovně ujednáno jinak, ří dí  se práva a závazky Stran obchodní mi
podmí nkami.

3.4 Pro vylouč ení  jakýchkoliv pochybností  o vztahu Smlouvy, obchodní ch podmí nek a podmí nek
zadání  Veřejné  zakázky (dále jen ,,Podmí nky zadání ") jsou stanovena tato výkladová
pravĺ dla:

(a) v pří padě rozporu mezi ustanovení mí  Smlouvy a obchodní ch podmí nek budou mĺ t
přednost ustanovenĺ  Smlouvy;
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(b) v pří padě rozporu mezi ustanovenĺ mi Smlouvy a Podmĺ nek zadání  budou mí t přednost
ustanovení  Smlouvy;

(c) v pří padě rozporu mezi ustanovenĺ mi obchodní ch podmí nek a Podmí nek zadánÍ  budou
mí t přednost ustanovení  obchodní ch podmí nek.

(d) v pří padě jaké koliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení  Smlouvy budou ustanovení
Smlouvy vykládána tak, aby v co nejš irš í  mí ře zohledňovala ú č el Veřejné  zakázky
vyjádřený Podm í nkam i zadání ;

(e) v přĺ padě chybějí cĺ ch ustanovení  Smlouvy nebo obchodní ch podmí nek budou pouŽita
dostateč ně konkré tn í  ustanoven ĺ  Podm í nek zadání :

4. Mĺ sTo A DoBA PRovÁDĚľ ĺ oĺ n
4,1 Mí stem plnění  DÍ |a je ul. Na Hřebenkách a sí dlo Zhotovitele a mí stem předání  sí dlo

objednatele. (dále jen,,llll ĺ sto plnění ").

4.2 Termí n zahájení  provádění  Dí la: nejdří ve okamŽikem uveřejnění  té to Smlouvy v registru
smluv v souladu s č lánkem 14.2 Smlouvy.

4.3 Termí n dokonč ení  Dí la: konceptdo 12.11.2021, komplet PD+lČ  do 17.11.2021

4.4 Zhotovitel se zavazuje provádět Dí lo v souladu s harmonogramem prací , který tvoří  Přĺ tohu
č . 3 té to Smlouvy (dále jen ,,Haľ monogram").

4.5 Zhotovitel se zavazuje provádět lnŽenýrskou č innost v souladu s Harmonogramem.

4.6 Zhotovitel je oprávněn dokonč it dí lč í  č ásti Dí la nebo Dí lo jako celek i před termí nem
uvedeným v č lánku 4.3 té to Smlouvy a termí ny uvedenými v Harmonogramu, jsou_li termí ny
pro dokonč ení  dí lč í ch č ástí  Dí la stanoveny v Harmonogramu' budeł i objednatele nejmé ně
pět (5) pracovní ch dní  předem o takové  skuteč nosti pí semně informovat.

4.7 Dí |o je řádně zhotoveno podle té to Sm|ouvy v okamŽiku, kdy bude Dí lo předáno
Zhotovitelem objednateli na základě akceptač ní ho ří zení  a podpisu akceptač ní ho protokolu,
přič emŽ náleŽitosti akceptač n í ho ří zen í  blí ž e stanoví  obchodní  podmí nky.

4.8 Vyjma dok|adů  uvedených v obchodní ch podmí nkách je Zhotovitel povinen předat
objednate|i dalš í  dokumenty uvedené  v Pŕ ĺ loze č . 2 té to Smlouvy, a to ve lhŮtách tam
uvedených.

4'9 V rámci předánĺ výsledkŮ lnŽenýrské  č innosti se Zhotovitel zavazuje předat objednateli:

(a) dokumentace o prů běhu správní ch ří zení  při výkonu lnŽenýrské  č innosti;

(b) jednotlivá Povolení ;

(c) dalš í  dokumenty uvedené  v Pŕ í loze č ,.2

5. GENA Dĺ LA A PLATEBNĺ PoDMĺ NKY
5.' Cena Dí la a odměna za lnŽenýrskou č innost je urč ena na základě poloŽkové ho rozpoč tu,

kteý je jako Pří loha č . 4 nedí Jnou souč ástí  té to Smlouvy (dále jen ,,Polož kový rozpoč et"),
přĺ č emŽ:

Cena bez DPH č iní  192 910,00 Kč  (dále jen ,,cena Dĺ la");

5.2 Cena Dí la je dohodnuta jako nejvýš e pří pustná po celou dobu trvání  té to Smlouvy,
s výjimkami upravenými v obchodní ch podmí nkách' K Ceně Dí la bude připoč tena DPH ve
výš i dle platných právní ch předpisů  ke dni vznĺ ku povinnosti přiznat daň (e-li Zhotovitet
plátce DPH).

5.3 objednateĺ  se zavazuje k ú hradě Ceny Dí la Zhotovitelĺ  prů běŽně na základě dí lč í ch Faktur
vystavených Zhotovitelem po dokonč ení  a předání  dÍ |č Í  č ásti Dĺ la objednateli dle
Harmonogramu (Pří loha č . 3). Faktury vč etně objednatelem jiŽ odsouhlasené ho Soupisu
prací  dle č lánku 5.4. té to Smlouvy musí  být objednateli doruč eny nejpozději do 7. dne
následují cí ho kalendářní ho měsí ce. Doruč ení  Faktury bez objednatelem předem
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5.4

odsouhlasené ho Soup|su pracÍ  je vů č i objednateli neú č inné . Pro ú č ely té to Smlouvy
sjednávají  strany výhradně elektronickou fakturaci za podmí nek ní Že uvedených a btí Žě
specĺ fĺ kovaných v ěl. 3.3 (g) Pří lohv ö' 1 té to Smlouvy a s moŽností  vyuŽití  výhradně e-
mailových adres k tomuto ú č elu uvedených v Pŕ í loze č . 8 té to Smlouvy.

Nedí lnou souč ástí  kaŽdé  Faktury je soupis prací  Zhotovitele provedených v dané m
kalendářní m měsí ci odsouhlasený objednatelem zpracovaný dte vzoru uvedené ho v Pří |ozo
č . 9 té to Smlouvy (,,Soupis pracĺ "). Soupis prací  je Zhotovitel povinen zastat na e_máilovou
adresu kontaktní  osoby objednatele nejpozději do 2. dne následují cí ho kalendářní ho
měsí ce. objednatelje oprávněn vzné st námitky proti Soupisu prací  do 3 dnů  ode dne jeho
doruč ení  objednatelí . Námitky je objednatel povinen odů vodnit. Zhotovitel je následně
povinen upravĺ t Soupis prací  podle námitek objednatele. KaŽdá Faktura musí  dále
obsahovat č í slo té to Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zasí lat objednateti Soupis prací
v elektronické  podobě v otevřené m formátu (např. ve formátu *.xls programu MS Excel č i
jiné m otevřené m tabulkové m formátu) ve struktuře dle vyh!áš ky č ;.169ĺ 2016 sb., o stanovení
rozsahu dokumentace veřejné  zakázky na stavební  práce a soupisu stavební ch prací ,
dodávek a sluŽeb s výkazem výměr, ve znění  pozdějš í ch předpisŮ. Č bnění  Soupisu prací
přiloŽené ho k Faktuře musí  odpovÍ dat PoloŽkové mu rozpoč tu, pokud se Strany nedohodnou
jlnak.

Dnem uskuteč něnĺ  zdanitelné ho plnění  je poslední  den v kalendářnĺ m měsĺ ci, za který se
Faktura vystavuje.

sPEclFlcKt, zÄvpzxv
Nad rámec závazkť l obsaŽených v obchodní ch podmí nkách se Zhotovitel při provádění  Dí ta
a poskytování  lnŽenýľ ské  öinnosti zavazĄe dodrŽovat následují cí  povinnosti:

Poddodavatelé

Zhotovitelje oprávněn plnit Smlouvu nebo její  č ást, s rnýjimkou č inností  specifikovaných v č l.
6.2, prostřednictví m poddodavatele. VyuŽije_li Zhotovitel k plnění  Smlouvy nebo její  č ásti
poddodavatele, odpovĺ dá objednateli, jako by plnit sám. Seznam poddodavatetů  tvořĺ
Pří lohu č . 5.

Zhotovitel se zavazuje, Že ní Že uvedené  č innosti bude realizovat vŽdy pří mo (výhľ adně)
on sám, to jest nevyuŽije k jejich realizaci poddodavatele:

[neuŽije se]

Pokud Zhotovitel prokázal v Zadé lvacim ří zení  splnění  č ásti kvalifikace prostřednictví m
poddodavatele, je Zhotovitel povinen v odpoví dajĺ cí m rozsahu tohoto poddodavatele
vyuŽí vat pro realizaci Veřejné  zakázky, k ní Ž se vztahuje kvalifikace, kterou prokazoval za
Zhotovĺ tele.

Změna poddodavatele ZhotoviteIe uvedené ho v Přĺ loze č ' 5 je moŽná pouze po předchozí m
pĺ semné m souhlasu objednate|e, jehoŽ vzor ie uveden v Pří loze č  6. objednate! nebude
tento souhlas bezdů vodně odpí rat.

Nebudou-li k provedení  dÍ la vyuż itĺ  Poddodavatelé , ustanovení  vztahují cí  se ze své  podstaty
na Poddodavatele, se neaplikují

zÁnuč uĺ  DoBA
Záruč ,ni doba Dí la č iní 60 měsí cĺ ].

PoJÉ TĚNĺ  zxoľ ovlTELE
Doba pojĺ š tění  dle obchodní ch podmí nek: po celou dobu Úč innosti Smlouvy a dále nejmé ně
3 měsí ce po skonč ení  ú č ĺ nnosti Sm|ouvy'

Minimální  pojistná č ástka pojĺ š tění  odpovědnosti za š kodu způ sobenou třetí m osobám dle
Obchodní ch podmĺ nek je 1.000.000,- Kö (slovy: jeden milion korun č eských) na jednu
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pojistnou událost.

9. ZAJÉ TĚNí  REALlzAcE Dĺ LA A |NŽENÝRSKÉ  Č lNNosTl - 1NEUŻIJE sĘ

1o. sMLUvNĺ sANKcE
í 0.1 objednatel je oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní  pokulu v přĺ padě prodlení

Zhotovitele se splnění m termí nu dokonč ení  Dí la stanovené m v ěl. 4'3 té to Smlouvy a jeho
předánĺ  objednateli k provedenĺ  akceptaöní ho ŕ í zení , a jsou-li sjednány dí |č í  termí ny
v Harmonogramu, tak i v pří padě prodlení  Zhotovitele se splnění m termí nu dokonč ení  dí lč í
č ásti Dí la a jeho předání  objednateli stanovené m v Harmonogramu, a to ve výš i 0'3 % z
Ceny Dí la zakaž dýzapoč atý den prodlení ;

10.2 objednatel je oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v pří padě poruš ení
povinnostĺ  Zhotovitele provádět Dí lo řádně v souladu s touto Smlouvou, jejĺ mi přĺ lohami,
relevantnÍ mi obecně závaznými právnÍ mi předpisy, technickými normami, rozhodnutÍ mi
orgánů  státní  správy č i samosprávy, a to ve výš i 0,3 o/o z Ceny Dí la za kaŽdý započ atý den
poruš ení  ze strany Zhotovitele, a to aŽ do doby uvedení  Dí la do řádné ho stavu č i provedení
nápravy poruš enÍ  smluvní  povinnosti. Nelze_li den zahájení  poruš ení  povinnosti Zhotovitele
dle tohoto bodu jednoznač ně urč it, poč í tá se Smluvní  pokuta ode dne, kdy objednatel doruč í
Zhotoviteli pří sluš nou výzvu k nápravě poruš enĺ ;

10.3 objednatel je oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v přÍ padě prodlení
Zhotovitele s odstranění m (i) vad Dí la zjiš těných v rámci akceptač nĺ ho ŕ í zenl nebo (ii) vad
dí la zjiš těných objednatelem při kontrole Dí la v prŮběhu jeho provádění , na které  objednatel
Zhotovitele pí semně upozornil, ve lhŮtě stanovené  pro odstranění  vad Dí la, a to ve výš i 0,3
o/o zCeny Dí la za kaŽdou vadu a kaž dý zapoćalý den prodlenĺ ;

í 0.4 objednatel je oprávněn poż adovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v pří padě prodlení
Zhotovitele s odstranění m záruč ní ch vad Dí la ve lhů tě stanovené  pro odstranění vad, a to ve
výš i 0'3 Yo z Ceny Dí la za kaŽdou vadu a kaŻdý den prodlení ;

í 0.5 objednatel je oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v pří padě poruš ení
povinnosti Zhotovitele vyuŽí vat pouze schválené  poddodavatele, uvedené  v č lánku 6
Smlouvy, a to ve výš i 1 o/o Zé  sjednané  celkové  Ceny DÍ la za kaŽdý jednotlivý pří pad
poruš ení  povinnostl;

10.6 objednatel je oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v přĺ padě, Že se některé
z prohláš ení  Zhotovitele dle č lánku 11 obchodní ch podmÍ nek ukáŽe jako nepravdlvé , a to ve
výš i 50.000 Kć, za kaŽdé  jednotlivé  poruš ení .

í 0.7 objednatel je oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v pří padě poruš ení
povinnosti Zhotovitele týkají cí ho se pojiš tění  nebo Bankovní  záruky, a to ve výš i 50.000 Kě
za kaž dý zapo ěatý den trván í  poruš en í  povi n nosti.

10.8 objednatel je oprávněn poż adovat po Zhotovĺ teli smluvní  pokutu v přÍ padě poruŠ ení
povinnosti Zhotovitele obsaŽené  ve Smlouvě nebo obchodní ch podmÍ nkách, která není
zajiŠ těna sm|uvnĺ pokutou dle tohoto č lánku Smlouvy, a to ve výš i 5.000'- Kč  za kaŽdý
započ atý den prodlení  s řádným splnění m takové  povinnosti.

ĺ 0.9 objednatel je oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v pří padě poruš ení
povinnosti Zhotovitele zachovat dŮvěrnost informací  dle č lánku 14 obchodní ch podmí nek, a
to ve qýš i 100.000 KÖzakaŽdé jednotlĺ vé  poruš ení .

10.í OZhotovitel je oprávněn poŽadovat po objednate|i ú rok z prodlení  v zákonné  výš i v pří padě
prodlení  objednatele s ú hradou Faktury nebo její  č ásti, a to pouze v pří padě, Že objednatel
bude v prodlení  s ú hradou přĺ sluš né  Faktury i po uplynutí  dodateč né  lhŮty k její  ú hradě
stanovené  v dľ uhé  listinné  výzvě Zhotovitele doruč ené  objednatell, její Ž dé Ika č iní  sedm (7)
pracovní ch dnů , přič emŽ k zaslání  druhé  listinné  výzvy je Zhotovitel oprávněn nejdří ve po
uplynutĺ  Ihů ty sedmi (7) pracovní ch dnů  od doruč ení  první  listinné  výzvy k ú hradě dluŽné
č ástky objednatelĺ . Smluvní  sankce za toto poruš ení  vš ak mů Že č init maximálně 'ĺ 0 %
z Ceny Dí la.
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í 0.í í Platby smluvní  pokuty nezbavujĺ  Zhotovitele povinnosti prové st a dokonč it Dĺ !o, ani jiných
povinností , závazkŮ nebo odpovědnosti vyp!ývají cĺ  ze Smlouvy. objednatel je oprávněn
domáhat se náhrady ú jmy za poruš ení  jaké koliv povinnosti, na kterou se vztahuje jakákoliv
smluvní  pokuta dle té to Smlouvy, a to v plné  výš i.

í O.12Celková výš e smluvní ch pokut uplatněných objednatelem vů č i Zhotoviteli je omezena
limitem 100 % výš e celkové  ceny Dí la.

í O.í 3SmluvnÍ  pokuty mohou b1it kombinovány (uplatnění  jedné  smluvní  pokuty nevyluč uje
souběŽné  uplatnění  jaké koliv jiné  smIuvní  pokuty).

10.14Smluvní  pokuta je splatná do třiceti (30) dnů  po doruč ení  výzvy oprávněné  Strany druhé
Straně k její  ú hradě. Výzva musí  vŽdy obsahovat popis a č asové  urč ení  události, která v
souladu s uzavřenou Smlouvou zakládá právo ú č tovat smluvní  pokutu.

11. osTATNĺ  uJEDNÁNĺ
11.1 Nebezpecí  š kod na zhotovované m Dí le nese Zhotovitel aŽ do doby protokolární ho převzetí

Dí la objednatelem'

í 1.2 objednate!je jiŽ od poč átku vlastní kem Dí la; jeho vlastnické  právo vzniká vytvořenÍ m kaŽdé
souöásti Dí la' Vš echny č ásti Dí la přecházejí  do vlastnictví  objednatelevŽdy okamŽikem, kdy
se stanou souč ástí  Dĺ la.

12. TRVÁNĺ  sMLouvY
12.1 Smluvní  vzlah zaloŽený touto Smlouvou zanlká:

(a) pí semnou dohodou Stran;

(b) odstoupenĺ m od Smlouvy kteroukoliv ze Stran v přÍ padech uvedených v obchodní ch
podmí nkách; nebo

(c) řádným splnění m vš ech povinností  Zhotovitele.

12.2 Dalš í  doby pro ukonč ení  Smlouvy:

(a) [neuŽije se].

13. KoNTAKTruĺ Úonle
í 3.1 Kontaktní ú daje Stran jsou uvedeny v Pŕ ĺ loze č . 8 té to Smlouvy.

13.2 KaŻdá Strana oznámi bez zbyteč né ho odkladu druhé  Smluvní  straně jaké koliv změny
kontaktní ch ú dajů  uvedených v Pří loze č ' 8 té to Smlouvy formou doporuč ené ho dopisu,
podepsané ho svým statutární m orgánem, resp. jeho ölenem, a zaslané ho na adresu
uvedenou v Pří loze č . 8 té to Smlouvy, pří padně do datové  schránky (ve znění  pří padných
pozdějš í ch řádných změn)' Řaonym doruč ení m tohoto oznámení dojde ke změně doruč ovací
adresy Strany bez nutnosti uzavřenĺ  dodatku k té to Smlouvě. V pří padě, Že z dů vodŮ
nedodrŽení  nebo poruš ení  té to povinnosti dojde ke způ sobení  ú jmy' zavazu1e se Strana,
která š kodu způ sobila' tuto nahradit bez zbyteč né ho odkladu, co k tomu bude poš kozenou
Stranou vyzvána'

14' zÁvĚneč ľ ĺ Á uĺ eoľ Átĺ ĺ
14.1 Tato Sm|ouva je sepsána ve č tyřech (4) vyhotovení ch, znichŽ. obdrŽĺ  objednatel tři (3)

vyhotovenĺ  a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení . V pří padě, Že je Smlouva uzaví rána
elektronicky za využ itĺ  uznávaných elektronických podpisů , postač í  jedno vyhotovení
Smlouvy, na které m jsou zaznamenány uznávané  elektronické  podpisy zástupcŮ Stran.

14.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem její ho podpisu poslednÍ  Stranou a ú č innosti dnern
jejĺ ho uveřejnění  v regĺ stru smluv.

í 4.3 Strany potvrzují , Že při sjednávání Smlouvy postupovaly č estně a transparentně a souč asně
se zavazují , Že takto budou postupovat i při plnění  Smlouvy a veš kerých č innostech s ní
souvĺ sejÍ cí ch. Zhotovitel potvrzuje, ž e se seznámil se zásadami Criminal compliance
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14.4

programu objednatele (dále jen ,'ccP"), které  jsou uveřejněny na webových stránkách
objednatele [www.tsk-praha.cz záloż ka: o společ nosti, oddí l: o společ nosti TSK], zejmé na
s Kodexem CCP, a zavazuji se tyto zásady po dobu trvání  smluvní ho vztahu dodrŽovat.
Kaž dá ze Stran se zavazuje, Že bude jednat a přijme opatření  tak, aby nevzniklo dů vodné
podezření  na spáchánĺ  trestné ho č inu č i k jeho spáchání , tj. tak, aby které koli ze Stran
nemoh|a být přič tena odpovědnost podle zákona ě. 418l2uĺ  sb., o trestní  odpovědnosti
právnických osob a Ylzení  proti nim, ve znění  pozdějš í ch předpisŮ, nebo nevznikla trestní
odpovědnost jednají cĺ ch osob podle zákona č ,. 4al2oo9 Sb., trestní ho zákoní ku' ve znění
pozdějš í ch předpisů .

Nedí lnou souč ástí  té to Smlouvy jsou pří lohy:

(a) Pří loha ć. 1 _ Vš eobecné  obchodní  podmí nky pro stavební a projektovou č innost

(b) Pří loha Ö.2 _ Podrobná specifikace Dí la

(c) Přĺ loha č . 3 - Harmonogram

(d) Pří |oha č ,' 4 - Poloż kový rozpoč et

(e) Pří loha č . 5 - Seznam poddodavatelť s - [neuž ije se]

(f) Pří loha č . 6 - Vzor pí semné ho souhlasu ohledně poddodavatele

(g) Pří loha č '' 7 - Klí č ové  osoby - [neuŽije se]

(h) Pří loha č . 8 - Kontaktní  ú daje

(i) Pří loha č . 9 - Vzor podkladu pro dí lč í fakturaci (Soupis prací )

Ü) Pří loha ě. 10 - ..............(nenĺ -livyplné no, neuŽije se)

|Podpisy následujĺ  na dalš ĺ  straněl
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Strany tímto výslovně prohlašují'že tato Smlouva, č.smlouvy objednatele 3/2í16000/068,
č'Smlouvy Zhotovitele vyjadřuje jejich přavou a svobodnou vůli,na
dükaz čehoŽpřipoJuií nížesvé podpisy.

V Praze dne V Praze dne

Za Objednatele:

Technická správa komunĺkacíhl. m. Prahy,
a.s,

Za Zhotovitele:

GREBNE
spol. s r

a inŽenýrská kancelář

k;l
Milan
Zach

: Digitálně
podepsalMilan
Tach
Datum: 2021.12.20
08:37:"17 +01'00'

1>ro

,

Milan Zach, ředite! investičníhoúseku

na základě pověření

lng. Miroslav Lán, natel společnosti
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1 Úvooľ l usľ ł lĺ oveľ ĺ
Tyto vš eobecné  obchodní  podmí nky pro stavební  a projektovou č innost (dále jen
,,obchodní  podmí nky") se uplatní  pro vš echny smlouvy o dilo uzaví rané  spoleöností
Technická správa komunikací  hl. m. Prahy, a.s., se sí dlem Řásnovka 77018, Staré  Město,
í 10 00 Praha 1, tČ o: a3447286, zapsanou vobchodní m Ęstří ku vedené m Městským
soudem v PÍ aze, oddí l B, vloŽka 20059 (dále jen ,,obiednate!"), neni_li v přlsluš né  smlouvě
výslovně uvedeno jinak (dále jen ,,Smlouva").

Yýrazy nadepsané  v těchto obchodní ch podmí nkách s velkým poěáteč ní m pí smenem mají
význam jim přiřazený ve Smlouvě a/nebo v těchto obchodní ch podmlnkách. Neobsahuje-li
Smlouva přĺ sluš nou definici, pouŽije se definice obsaż ená v obchodní ch podmí nkách.
Definice obsaŽené  jak ve Smlouvě, tak v obchodnĺ ch podmí nkách je třeba vykládat ve
vzájemné m souladu Smlouvy a obchodní ch podmí nek, přič emŽ v pří padě odchylek nebo
rozporů  definic má definice obsaŽená ve Smlouvě přednost.

Pro výklad Smlouvy platĺ  následují cĺ  pravidla:

(a) odkazy na ,,č lánky", ,,odstavce" a ,,Přĺ !ohy" se vykládají jako odkazy na přlsluš né  ělánky'
odstavce a pří lohy Smlouvy.

(b) Pojmy definované  ve Smlouvě v mnoż né m č í sle majĺ  shodný význam i v jednotné m č ĺ sle
a naopak.

(c) odkazy na ,,pracovní  dny" znamenajĺ  odkazy na kterýkoli den, kromě soboty a neděle a
dnú , na něż  přĺ padá státní  svátek podle platných právní ch předpisú  Č eské  republiky.

(d) Ustanovení  $556 odst. 2 oběanské ho zákoní ku upravují cĺ  krité rla výkladu Smlouvy se
nepouŽije. Żaany z č lánků  anl Žádný z výrazü pouŽitých v pří sluš né m ölánku nebude
připisován které koli ze Stran jako Straně, která jej při vyjednávání  pouŽila jako první ;
ustanovení  s 557 oběanské ho zákoní ku se tak nepouŽije.

(e) Nadpisy jsou ve Smlouvě pouŽĺ ty pouze pro přehlednost a orĺ entaci a pro výklad
ustanoven ĺ  Smlouvy nemají  ž ádný význam.

(f) odkazy na 
',osobu" nebo ,'stranu" se vykládajĺ  tak, ż e se vztahujÍ  na jakoukoli fyzickou

osobu, právnickou osobu, svěřenský fond, společ nost, tichou společ nost, vládu, stát,
organizač ní  sloŽku státu, orgán veřejné  moci, společ ný podnik, závod nebo spolek (se
samostatnou právní  subjektivitou č i nikoli).

(g) Pojem ,,listinný" nebo ,,listinné " znamená dokument tiš těný na papí ře, seš itý zpŮsobem
sniż ují cí m moŽnost rozeš itĺ  a opatřený vlastnoruč nĺ mi podpisy osob jednajĺ cí ch za
jednotlivé  Strany.

V pří padě rozporu mezi ustanovenĺ m obchodní ch podmí nek a smluvní m ujednání m ve
Smlouvě nebo její  přĺ loze se uplatnĺ  ujednání ve Smlouvě.

znĺ Ěľ ĺ v oĺ n
Strany sjednávají  výhradu změny Dí la v souladu s ustanovenĺ m $ 100 odst. 1 zzvz tak, Že
změnou Dí la se rozumí  jakákoli odchylka od specifikace Dí la, zejmé na' avš ak nejen:

(a) změny v kvalĺ tě nebo jiných vlastnostech Dĺ la nebo jeho č ásti;

(b) vypuš tění některé  ěásti Dí la;

(c) doplněnĺ nové  č ástĺ  Dí la; nebo

(d) změny v pořadí , ěasové m rozvrž eni nebo odkladu realizace Dí la;

1.1

1.2

í '3

1.4

2

2.1

2



(dále jen ,,Změna Dĺ la").

2.2 Zhotovitel je oprávněn prostřednictví m e-mailu zaslané ho kontaktní  osobě objednatele
navrhnout objednateli provedenĺ  Změny Dĺ la, pokud v prů běhu prováděni Dila zjistĺ  nutnost
nebo vhodnost provedení takové  změny. Zhotovitel neprovede Změnu Dí !a, pokud a dokud
objednatel jeho návrh neschválĺ .

2.3 Pokyn k provedenĺ  Změny Dĺ Ia je oprávněn Zhotoviteli jednostranně udělit pouze
objednatel. Pokyn k provedenĺ  Změny Dí la je objednatel oprávněn uč init na e-mailovou
adresu kontatkní  osoby Zhotovitele.

2.4 Zhotovitel je povinen prové st Změnu Dí la na základé  objednatelem zaslané ho pokynu
kprovedeni Změny Dí la dle předcházejí cí ho č lánku, jinak není  oprávněn se odchýlit
od vymezení Dĺ la.

2.5 Pokyny k pľ ovedeni Změny Dí la budou uvedeny ve stavební m dení ku a nedí lnou souč ástí
pří sluš né ho Soupisu prací  (ak je tento pojem Vymezen ní Že) vydané ho pro kalendářní
měsí c, ve které m ke Změně Dĺ la doš lo, a Předávacĺ ho protokolu, jak je tento pojem
vymezen ní Že.

3. CENA D|LA A PLATEBNí PoDMĺ NKY
3.í  Cena Dĺ la

(a) Cena je urč ena na základě Polož kové ho rozpoč tu.

(b) Jednotkové  ceny uvedené  v Poloż kové m rozpoč tu jsou cenami koneč nými a maximálně
pří pustnými. Tyto jednotkové  ceny zahrnujĺ  veš keré  náklady' zejmé na

(i) náklady na materiál, vodné , stoč né , elektrickou energii, teplo, dopravu apod;

(í i) v pří pradě stavební ch pracĺ  té Ž náklady na vybudování , provoz, ÚdrŽbu a
vyklizení  zaří zeni staveniš tě Zhotovitele, Vypracování  výrobnĺ  dokumentace,
zpracovánĺ  dokumentace skuteč né ho provedení  Dí la ve třech (3) vyhotovení ch,
vč etně geodetické ho zaměřenĺ  digitá|ní formou podle pravidel lnstitutu plánování
a rozvoje hl. m. Prahy (dále jen ,,lPR Pľ aha") Ve dvojí m (2) vyhotovení ,
projednání  dopravnĺ ch opatření , zajiš tění  dopravně inŽenýrské ho rozhodnutĺ
(D!R) a jejich realizaci, náklady na odvoz a lĺ kvidaci odpadŮ, náklady na skládky
přebyteč né ho materiálu, vybouľ aných konstrukcí  a hmot, náklady na zajiš těnĺ
bezpeönosti silnič ní ho provozu a zajiš tění  bezpeč nosti chodců  během provádění
prací , zajiš tění  ú klidu pracovnĺ ho prostoru ijeho bezprostřednĺ ho okolí ;

(ĺ ii) v přĺ pradě stavební ch pracĺ  té ż  náklady na zhotovování , výrobu, obstarání ,
přepravu věcí , zařizeni, materiá|ů , dodávek, náklady na přĺ padné  dopravní
znač ení , náklady na zŕ Lzeni identifikač nĺ  tabule na staveniš ti, za přejí mací
zkouš ky a měřenĺ  parametrů  provozni zpŮsobilosti a jaké koIiv dalš í  náklady č i
výdaje potřebné  pro realizaci Dí la.

(c) Jednotkové  ceny nemohou být po dobu trvánĺ  Smlouvy zvýš eny, s výjimkou pří padů
uvedených nĺ Že v tomto ölánku.

(d) Jednotkové  ceny se zvyš ujÍ  v pří padě, ź e dojde ke změně daňových právní ch předpisů ,
které  budou mĺ t prokazatelný vliv na výš ijednotkových cen.

(e) objednatel si vyhrazuje změny celkové  Ceny Dí la v dů sledku měření  skuteěně
provedené ho množ ství  plněnĺ  poloŽek uvedených v PoloŽkové m rozpoč tu, kdy budou
uhrazeny pouze skuteč ně provedené  změřené  práce, které  budou oceněny podle
jednotkových cen; měřenĺ  se týká vŠ ech poloŽek (tzv. výhľ ada měřeni). Potřeba
provedenĺ  větš ĺ ho, öĺ  naopak menš í ho rozsahu prací  oproti mnoŽství  uvedené mu
v PoloŽkové m rozpoětu müŽe vzniknout z dŮvodu upřesněnÍ  rozsahu prací  provedených
v rámci zpracování  realĺ zaónĺ  dokumentace stavby, nebo upřesněnĺ  objemu skuteč ně
provedených pracĺ  na stavbě v prŮběhu realizace. Touto vyhrazenou změnou,
tj. měření m vš ak nesmí  být (i) využ |ti poloż kové  ceny pro ocenění  nových prací
neobsaŽených v pť lvodní m předmětu veřejné  zakázky, (ĺ i) oprava zjevně vadně
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uvedené ho mnoŽství  poloŽky (např. chyba o řád), öi (iii) neprovedení  polož ky č i její
podstatné  č ásti'

3.2 Urč enĺ  ceny Změny Dĺ la

(a) NenĹli cena Změny Dĺ la uvedena v pokynu k provedení  Změny Dĺ la podepsané m
Stranami, urěí  se cena Změny Dĺ la tak, Že

(a) po provedení Změny Dí la Zhotovitel vypracuje zjiš t'ovací  protokola tento předloŽĺ
objednateli ke schválení ;

(ii) provedené , resp. neprovedené  práce, dodávky a služ by uvedené  v objednatelem
pí semně schválené m zjiš ť ovacĺ m protokolu budou oceněny v souladu
s oceněnĺ m obsaŽeným ve PoloŽkové m rozpoč tu, jeŽ je souč ástí  Smlouvy;

(iii) provedené  práce, dodávky a služ by uvedené  vobiednatelem pí semně
schválené m zjiš tbvací m protokolu, které  nelze ocenit dle PoloŽkové ho rozpoč tu
budou oceněny jednotkovou cenou za poloŽku/y věcně nejbliŽš í  a pokud taková
nenĺ , navrhne Zhotovite| jednotkovou cenu ve výš i obvyk!é  v době provádění
Smlouvy, která nesmí  být vyš š ĺ  neż  jednotková cena dle cenĺ ku pro č eské
stavebni standardy _ Ukazatele prŮměrné  rozpoč tové  ceny na měrovou a
Úč elovou jednotku pro období , v němŽ jsou práce realizovány, vydané m
společ nostĺ  URs CZ a.s., llo: ązl15 645'

(b) Pokyny k provedeni Změny Dí la budou nedí lnou souč ástí  Předávací ho protokolu dle
č lánku 7 těchto obchodní ch podmí nek.

3.3 Platebnĺ  podmí nky

(a) Cena Dí la bude hrazena na základě daňové ho dokladu, který je Zhotovitel oprávněn
vystavit za podmí nek uvedených ve Smlouvě a v tomto č lánku 3 těchto obchodní ch
podmí nek (dále jen ,,Faktura").

(b) Pokud je tak dohodnuto ve SmIouvě, je Zhotovitel oprávněn předloŽit objednateli dí tč í
Fakturu vystavenou na základě objednatelem odsouhlasené ho Soupisu prací , přiöemŽ
Faktura bude doplněna předávacim protokolem dĺ lč ĺ ho zdanitelné ho plnění  vč etně
vš ech nutných podkladŮ a pří loh. Na předávací m protokolu dí lěí ho zdanitelné ho plněnĺ
musí  být výslovně uveden den předánĺ  a převzetĺ  dí lč í ho zdanitelné ho plnění  a podpisy
konkré tní  osoby předávajĺ cí ho a přebí rají cí ho. V té to souvĺ slosti se Zhotovitel zavazuje
v prů běhu reallzace Dí la vyhotovovat Soupisy prací  a předávací  protokoly dí lč í ho
zdanĺ telné ho plněnĺ , které  budou předlož eny objednateli ke kontrole a potvzenĺ  před
vystavení m dĺ lč í  Faktury. objednatel se zavazĄe potvrdit, resp. zamí tnout tyto doklady
bez zbyteč né ho odkladu od jejich obdź enĺ .

(c) Soupis pracÍ  musi obsahovat zejmé na tyto ú daje:

(i) souhrnnou poloŽku (dle druhu pracĺ );

(ii) cenu za jednotku;

(iii) provedené  množ ství ;

(ĺ v) celkovou cenu.

(d) V pří padě prů běŽné  ú hrady Ceny Dĺ la Zhotovitel vystaví  koneč nou Fakturu do deseti
('l0) dní  po ukonöení  akceptač ní ho ří zenĺ  doloż ené ho Předávacĺ m protokolem
doplněné ho Soupisem prací  a vš ech dohodnutých podkladrll a přiloh'

(e) Faktura musí  obsahovat

(i) veš keré  náleŽitosti daňové ho dokladu ve smyslu zákona é . 23512004 Sb., o dani
z přidané ho hodnoty, ve zněnĺ  pozdějš í ch předpisů  (dále jen ,,Zä kon o DPH"),
zatří dění  Dĺ la podle klasifikace cz-cP\ a ú daje podle s 435 obč anské ho
zákoní ku.
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(ii) Ve Vztahu k poskytnuté mu plněnĺ  věcně správné  a dostateč ně podrobné  ú daje'
Pří lohy faktury stanovĺ  Smlouva.

(f) Koneěná Faktura, vystavená po akceptaci celé ho Dí la, musĺ  obsahovat i ú daj o
veš kerých pří padných dí lč í ch Fakturách vystavených v prŮběhu provádění  Dí la a musí
obsahovat závěreč né  vyú ötovánĺ ve vztahu k ceně dí la uvedené  ve Smlouvě.

(g) Smluvní  strany souhlasí  s pouŽitĺ m faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v
elektronické  podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy' pokud je vystavena a
obdrŽena elektronicky) _ dále jen ,,Elektronická faktura''. Sm|uvnĺ  strany sjednávají , Že
věrohodnost pů vodu faktury v elektronické  podobě a neporuš enost její ho obsahu bude
zajiš těna v souladu s platnou právní  Úpravou. Zhotovitelje povinen doruč it objednateli
fakturu elektronicky' a to výluöně e_mailem na e_mailovou adresu: fakturace@tsk-
praha.cz. Zaslánĺ  Elektronĺ cké  faktury Zhotovitelem na jinou e_mailovou adresu neŽ
uvedenou v předchozĺ  větě je neú ěinné . K odeslánĺ  Elektronické  faktury je Zhotovitel
povinen vyuŻit pouze e_mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento ú č el ve
SmIouvě, jinak je zaslání  Elektronické  faktury neú č inné  s výjimkou, budou-li prů vodní  e-
mai] k Elektronické  faktuře č i Elektronická faktura opatřeny zaruč eným elektronickým
podpisem, přĺ padně zaruč enou elektronickou peč etĺ  Zhotovitele. Elektronická faktura
musí  být objednatelizaslána vŽdy ve formátu PDF a zároveň i lsDoc (lsDocx)' je-lito
moŽné . Přĺ lohy Elektronické  faktury, které  nejsou souěástĺ  daňové ho dokladu, budou
zasí lány objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, Doc, Docx, XLS, XLSx.
Elektronická faktura musí  být opatřena zaruč eným elektronickým podpisem, pří padně
zaruč enou elektronickou peěetí , oboji zaloż ené  na kvalifĺ kované m certifikátu ve smyslu
zákona č }' 297l2a16 sb. o sluŽbách vytvářejĺ cí ch dŮvěru pro elektronické  transakce
podpisu, ve znění  pozdějš í ch předpisů , kvalifikovaný certifikát musi být vydán jední m
z Ministerstvem vnitra Č R akreditovaných posk$ovatelŮ certifikaÖnich sluŽeb. Není _li
Elektronĺ cká faktura opatřena zaruč eným elektronickým podpisem, pří padně zaruč enou
elektronickou peč etĺ  ve smyslu předchozí  věty nebo není -li takto opatřen alespoň
prů vodnĺ  e_mail k Elektronické  faktuře, musí  b1ýt E|ektronická faktura odeslána e-mailem
výhradně z e_mailové  adresy Zhotovitele uvedené  pro tento ú ěel ve Smlouvě, 'iehoŽ
přĺ lohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v č etnosti 1 e_
mail - 1 Elektronická faktura v samostatné m souboru a její  přĺ lohy v samostatné m
souboru (souborech). V pří padě, kdy bude zaslána objednateli Elektronická faktura,
zavazĄe se Zhotovitel nezasĺ lat stejnou fakturu dupIicitně v listinné  podobě.

(h) Zhotovitelje povinen odeslat objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději
do pěti (5) pracovní ch dnů  od vzniku jeho nároku na zap|acení  Ceny' objednatel je
oprávněn bez zbyteč né ho odkIadu vrátit fakturu Zhotoviteli, neobsahuje-li vš echny ú daje
podle pĺ sm. e), věcně správné  ú daje, podklady nebo ve Smlouvě uvedené  dokumenty.
Zhotovitel je v tomto přĺ padě povinen bezodkladně, nejpozději vš ak do 17. dne měsí ce
následujĺ cí ho po rněsí ci, v němŽ nastal den uskuteč nění  zdanitelné ho plnění  doruč it
novou fakturu, která bude splňovat veš keré  náleż itosti, obsahovat věcně správné  ú daje
a dohodnuté  podklady a dokumenty. Doruč enĺ m nové , správně vystavené  faktury,
zaěiná běŽet lhŮta splatnosti.

(i) objednatel je oprávněn uhradit na bankovnĺ  ú öet Zhotovitele fakturovanou č ástku za
poskytnuté  zdanitelné  p|něni sní ž enou o DPH, pokud ve smyslu s 109 odst. 2) Zákona o
DPH (x) správce daně rozhodne, Že Zhotovitelje nespolehlivým plátcem dle ZáRona a
DPH, nebo (y) Zhotovitel poŽaduje ú hradu za zdanile]né  plněnĺ  poskytnuté  dle Smlouvy
na bankovní  rjöet, který není  správcem daně zveřejněn zpŮsobem umoż ňujĺ cí m dálkový
pří stup, anebo na bankovnĺ  ú öet vedený poskytovatelem platebnĺ ch sluŽeb mimo ú zemĺ
Č eské  republiky. Úětovanou DPH je objednatel oprávněn uhradit pří mo na ú č et
pří sluš né ho správce daně, a to postupem dle $ 109a) Zákona o DPH. V takové m
pří padě Zhotovitel tak nenĺ  oprávněn poź adovat doplatek DPH ani uplatňovat vů č i
objednatelijaké koliv sankce' Výš e uvedený postup ú hrady fakturované  ěástky sní ž ené
o DPH a zároveň ú hrady DPH přĺ mo na ú č et pří sluš né ho správce daně je objednatel
oprávněn použ í t rovněŽ v pří padě, má_li dů vodně za to, ž e jsou naplněny podmí nky
ustanovení s 109 odst. 1) Zákona o DPH'
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Ü) Kaž dá se Stran hradí  sama své  bankovni poplatky souvisejí cí  se splnění m závazkť l
vyplývají cí ch ze Smlouvy.

(k) Splatnost Faktury je stanovena na třicet (30) dní  ode dne doruěeni pří sluš né  Faktury
Objednateli.

(|) Přĺ padne-li termí n splatnosti na den, který není  pracovnĺ m dnem, posouvá se termí n
splatnostĺ  na nejbliŽŠ í  následují cí  pracovní  den. Ke splněnĺ  dluhu objednate|e dojde
odepsání m č ástky z tiětu objednatele.

(m) Je-liZhotovitelneplátce DPH, ustanovení obchodní ch podmí nek aplikovatelná se ze své
podstaty pouzé  na plátce DPH, se neuplatní .

3-4 Zádł ź né  a zajiš těnĺ

(a) Stanovi-li tak Smlouva, je objednatel oprávněn zkaž dé  fakturované  č ástky odeěí st
zádrŽné , jehoŽ výš i stanoví  Smlouva. Zä drŽné  bude Zhotoviteli vyplaceno za podmĺ nek
stanovených Smlouvou.

(b) Stanovĺ -li tak Smlouva, je Zhotovitel povinen poskytnout objednateli (x) zajiš tění  za
řádné  splněnĺ  svých povinnostĺ  ze Smlouvy a těchto obchodnĺ ch podmí nek a (y)
zajiš tění  za řádné  splnění  svých povinností  plynoucí ch ze záruky na Dí lo, a to ve formě
neodvolatelné , nepodmí něné  bankovnĺ  záruka vystavené  renomovanou bankou se
sí dlem v Č eské  republice nebo v Evropské  unii, která je sptatná na první  výzvu (dáte jen
,,Bankovnĺ  záľ uka").

(c) Jestliż e vdů sledku řádné ho č erpání  nebo zjiných dů vodů  klesne poskytnuté  zajiš tění
pod sjednanou výš i, je Zhotovitel povinen ji do deseti (10) dnů  poté , co se o té to
skuteč nosti dozvi, doplnit na pť lvodnĺ výš i.

(d) V přĺ padě, ž e by Bankovní  záruka nebyla ZhotoviteIem doplněna na ptllvodnĺ  výš i dle
těchto obchodní ch podmĺ nek, nebo ž e by jejĺ  platnost měla skonč it jiŽ za mé ně neŽ
třicet (30) dnů , je objednatel oprávněn ihned č erpat Bankovní  záruku v plné  výš !. Takto
č erpaná öástka se pro dalš í  považ $e za peněŽitou jistotu poskytnutou namí sto
Bankovnĺ  záruky. Závazky Zhotovitele souvisejĺ cí  s Bankovní  zárukou tĺ m nejsou
dotč eny.

(e) Poruš í _li Zhotovitel povinnost poskytnout nebo udrż ovat zajiŠ tění  ve formě Bankovní
záruky ve sjednané  výš i, prodluŽuje se splatnost Faktur vystavených Zhotovitelem aŽ do
doby řádné ho splněnĺ  povinnosti poskytnout Bankovní  záruku. DaIš í  práva objednatele
z toho vyplývají cĺ  nejsou dotč ena.

4. oBEcNÉ  PoDMí NKY PRoVEDEľ í oĺ LA
4.1 Zhotovitelje při provádění  Dí la povinen

(a) postupovat s odbornou pé č ĺ  a je povinen prové st Dĺ lo v nejvyš š í  moŽné  kvalitě v souladu
se (s)

(i) Smlouvou,

(ii) obecně závaznými právní mi předpisy, a to zejmé na zákonem ě. 1311997 Sb., o
pozemní ch komunikací ch, Ve znění  pozdějš ĺ ch předpislil, a vyhláś kou
Ministerstva dopravy a spojŮ č . 10411997 sb., kterou se provádí  zákon
o pozemní ch komunikací ch, ve znění  pozdějš ĺ ch předpisů ,

(iii) obecnými technickými pož adavky na výstavbu, technickými normami (Č sN, EN)
a to i doporuč ují cĺ mi, které  byly přijaty postupem podle ustanovení  $ 4 zákona č .
22ĺ 1997 sb., o technických poŽadavcĺ ch na výrobky, ve zněnĺ  pozdějš í ch
předpisů ,

(iv) pravomocným stavební m povolení m (e_li vydáno), jakoŽ i dalš í mi závaznýml
rozhodnutí mi veřejnoprávní ch orgánů ; a

(v) pokynyObjednatele;
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(b) v pří padech, kdy je to aplikovatelné , zajistit dopravně inŽenýrské  rozhodnutí  (DlR),
dodrŽovat jeho podmí nky a podmĺ nky dopravní  obsluŽnosti a přĺ padně uhradit jaké koliv
sankce za jeho poruš ení . V přĺ padě, ż e oprava nebude dokoněena v termĺ nu dle DlRu,
Zhotovitel je povinen si sám a na vlastní  náklady zajistit projednání  a prodlouŽení
(vydání ) DlRu k řádné mu dokonč enĺ Dí la;

(c) bez zbyteč né ho odkladu oznámit objednate|i jaké koliv překáŽky brání cĺ  řádné mu
provádění  Dĺ la a navrhnout dalš í  postup;

(d) bez zbyteč né ho odkladu upozornit objednatele na pří padnou nevhodnost ľ ealizace
vyż adovaných pracĺ , v přĺ padě, ž e tak neuöinĺ , nese jako odborní k veš keré  náktady
spojené  s následným odstranění m vady Dí la. V připadě, ż e Zhotovitel navrhuje změnu
projektové ho řeš enĺ  z jaké hokoli dŮvodu, je povinen udělat to pĺ semnou formou, přič emŽ
bude vŽdy uvedeno zdů vodnění  navrhované  změny podepsané  oprávněným zástupcem
Zhotovitele. Souč ástí  navrhované  změny vŽdy bude i vyöí slení  předpokládané ho
cenové ho rozdí lu (dalš ich, např. č asových nárokrll na realizaci) oproti smluvní mu řeš ení .
Povinnou souč ástĺ  kaŽdé ho návrhu změny je i výslovné  sdělení  Zhotovitele, V č em
nevhodnost vyŽadované ho řeš ení  spoč í vá, zejmé na jaké  konkré tní  ustanovení  pří sluš né
technické  normy č i jiné ho technické ho č i právní ho předpisu je projektovým řeš ení m
poruš eno;

(e) dodrŽet následujĺ cí  podmĺ nky v pří padě, Že Zhotovitel vyuŽí vá k provedenĺ  č ásti Dí la
poddodavatele:

(i) Zhotovitel je povinen vytvořit a udrŽovat takové  podmí nky a předpoklady, aby
objednate| mohl v souladu se Smlouvou uskuteóňovat kontrolu č innosti
poddodavatelů , kteří  provádí  č ást Dí la;

(ii) Zhotovitel odpoví dá za jaké kolijednání  ěi opomenutĺ  které hokoli poddodavatele
tak, jako by práce vykonával sám. Zhotovitelje rovněŽ plně odpovědný za řádné
a vč asně plnění  Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje prokazatelně vynaloŽit veš kerou
snahu, kterou lze od něho rozumně oč ekávat, k zajiš tění  právní  ochrany a
odš kodnění  objednatele před jakým|koliv nároky ze strany poddodavatele anebo
š kodami zpŮsobenými poddodavatelem ;

(iii) Zhotovitel je povinen zabezpeěit ve smluvní ch vztazí ch se svými poddodavateli
splněnĺ  vŠ ech povinností  vyplývají cí ch Zhotoviteli ze Smlouvy, a to přiměřeně k
povaze a rozsahu jejich poddodávky;

(iv) Zhotovitelje povinen plnit své  platební  povinnosti vů č i poddodavatelů m řádně a
vč as dle platební ch podmí nek sjednaných s pří stuš ným poddodavatelem a na
pož ádání  předlož í  objednateli dů kaz o řádné m provedení  sjednaných Úhrad;

(v) Zhotovite! se zavazuje nesjednat s poddodavateli (i) povinnost poddodavatele
zdrŽeÍ  se jaké koli komunikace s objednatetem, (ii) povinnost mlč enlivosti ve
vztahu k objednateli, anebo (iii) zákaz postoupení  pohledávek poddodavatelů  za
Zhotovitelem Objednateli ;

(vi) Zhotovitelje povinen prové st kontrolu poddodavatele v rozsahu, ve které m lze od
něj rozumně oč ekávat, za ú öelem ověření  jeho dů věryhodnosti, zejmé na za
ú č elem vylouöenĺ  moŽné ho neoprávněné ho nakládání  s osobnimi nebo citlivými
ú daji öĺ  poruš enĺ  obchodnĺ ho tajemstvĺ . Na výzvu objednatele poskytne
Zhotovitel výsledky takové  kontroly spoleöně se shrnutĺ m opatření , která byla
přijata za ú č elem odstranění  zjiŠ těných riztk, a spolu s doklady č i ĺ nformacemi
k ověřenĺ  té to skuteč nosti.

(f) bezodkladně doruč it objednateli kopii jaké koliv Žádosti, výzvy, rozhodnutí , usnesení ,
vyjádření , osvědč ení , sdělení , č i jiné ho aktu, jejichż  předmětem je domnělé  nebo
skuteč né  poruš ení  právnich povinností  Zhotovitele, anebo jiná skuteč nost, o které  lze
rozumně předpokládal, Że bude mí t podstatný negativnĺ  dopad na plnění  povinností
Zhotovitele dle Smlouvy.
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(g) po celou dobu realizace Dí la sptňovat kvalifikaöní  předpoklady a jiné  podmĺ nky
poŽadované  v zadávacĺ m řizeni, které  předcházelo uzavřenĺ  Smlouvy. Na výzvu
objednatele je Zhotov|te! povinen bezodkladně doloŽit doklady prokazujĺ cí  tuto
skuteěnost.

4.2 objednatelje oprávněn kdykoliv v prŮběhu realizace kontrolovat Dí lo, pfiěemż  Zhotovitelje
povinen k veš keré  souč innosti. Na vady zjiš těné  v prů běhu pracĺ  je objednatel povinen
Zhotovitele neprodleně pĺ semně upozornit a stanovit Zhotoviteli lhů tu pro odstranění
takových vad. Zhotov|tel je povinen Öinit neprodleně veš kerá potřebná opatření
k odstranění  vytknutých vad.

4.3 Pokud ěinnostĺ  Zhotovitele dojde ke způ sobení  š kody objednateli nebo třetĺ m osobám
v dů sledku opomenutí , nedbalosti nebo neplnění  podmĺ nek vyplývajĺ cí ch ze zákona,
technických č i jiných norem, přĺ padně ze Smlouvy, je Zhotovitel povinen nejpozději do
č trnácti (14) dnü od oznámení  rozsahu a charakteru š kod tuto š kodu odstranit a nenĹlĺ  to
moż né , š kodu finanöně nahradit a to vš e na svů j náklad.

4.4 Zhotovitelje v plné m rozsahu odpovědný za vlastní  řĺ zenĺ  postupu praci, za bezpeönost a
ochranu zdravi vlastní ch pracovní kŮ, pracovní ků  poddodavatelŮ a ostatnĺ ch osob
podĺ lejí cí ch se provádění  Dí la v celé m jeho prŮběhu a za sledování  a dodrż ování  předpisů
o bezpeč nosti práce a ochraně zdraví  při práci. V připadě, Že bude objednatelem zjiš těno
poruš enĺ  bezpeč nosti, upozornĺ objednate!Zhotovitele pí semně na takovou skuteönost'

4.5 Zhotovitelje dále povinen:

(a) řĺ dit se při provádění  Dí la pokyny objednatele;

(b) chránit a š etřit zájmy, reputacia dobrou pověst objednatele;

(c) informovat bezodkladně objednatele o tom, ż e se při provádění  Dĺ la dostal nebo by se
mohl dostat do jaké hokoli střetu zájmü ve vztahu k objednateli, ať  uŽ z jaké hokoli
dů vodu, zejmé na z dů vodu jaké kolĺ  spolupráce s konkurenty;

(d) zdrŽet se poruŠ enĺ  jakýchkoli práv třetí ch osob a zajistit, ž e jim prováděné  Dí lo neporuš ĺ
prä va třetí ch osob, zejmé na jejich osobnostní  práva a práva duš evní ho vlastnictvĺ ;

4.6 Zhotovitel není  oprávněn přeruš it prováděnĺ  Dí la podle Smlouvy, ledaŽe Smlouva nebo tyto
obchodní  podmí nky stanoví  jinak, přič emż  na każ dé  přeruš enĺ  prováděni Dí la musí  být
objednatel Zhotovitelem upozorněn bez zbyteč né ho odkladu poté , kdy Zhotovitel měl a
mohl zjistit, Že k přeruš enÍ  dojde' a takové  přeruš enĺ  provádění  Dí la bude odsouhlaseno
odpovĺ dajicĺ m zápisem ve stavební m dení ku.

5. PoVlNNosTl VzTAHuĺ í cí se K PRoVÁDĚľ ĺ ĺ sľ ł veBNĺ cH PRACĺ
5.1 Spec|fické povinnostiZhotovitele

(a) Zhotovitel je povinen řádně a efektivně vyuŽí vat moż nou pracovní  dobu s ohledem na
platné  obecně závazné  právnĺ  předpisy, zejmé na pak předpisy týkají cĺ  se bezpeč nosti a
ochrany zdravĺ  přĺ  práci (BozP), hygieny' apod.

(b) Zhotovitel se zavazuie bez zbyteěné ho odkladu oznámit objednateli skryté  překáż ky
týkají cí  se Mí sta plnění , které  znemoŽňujĺ  prové st Dĺ lo dohodnutým způ sobem, které
Zhotovĺ tel nemohl odhalit ani při vynaloŽenĺ veš keré  potřebné  odborné  pé č e, a souöasně
navrhnout odpoví dají cĺ  změny při provádění  Dĺ la. Změna Dí la je moŽná jen postupem
dle č lánku 2 těchto VoP.

(c) V pří padě, ż e Zhotovite! zjistí , Že technický dozor objednatele na stavbě (dále jen ,,TD")
je ve vztahu k Zhotoviteli v postavenÍ  osoby bIí zké  ve smyslu obč anské ho zákoní ku,
zavazuje se Zhotovĺ tel takovou skuteěnost objednateli neprodleně oznámit.

(d) Zhotovitel je povinen umoż nit výkon TD, autorské ho dozoru projektanta a vyž adují -li to
právnĺ  předpisy, tak té Že výkon č innosti koordinátora bezpeč nosti a ochrany zdravi při
práci na staveniš ti. Zároveň je Zhotovitel povinen zajistit pro výkon těchto ěinností
odpoví dají ci zázemí  v rámci staveniš tě.
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(e) TD objednatele je oprávněn kontrolovat dodż ováni projektu, technických norem,
srnluvní ch podmí nek a právnich předpisů  a rozhodnutí státnĺ správy.

(f) Zhotovitelje povinen předávat TD objednatele zjiś ť ovací  protokoly, Faktury a přĺ padné
soupisy dodateěných stavební ch prací  sjednaných dodatkem ke Smlouvě i v
elektronické  podobě'

(g) Zhotovitel je povinen veš kerý nepouŽitelný materiál' který vznikl při realizaci Dĺ la,
zlikvidovat ve smyslu zákona č .18512001Sb., o odpadech a o změně některých dalš í ch
zákonů , ve zněnÍ  pozdějš ĺ ch předpisŮ (dále jen ,,Zä kon o odpadech"), a prokázat toto
objednateli, a to i v pří padě, Že by skuteč ný objem takové ho materiálu přesahoval
objemy uvedené  ve výkazu výměr. Pokud bude muset Zhotovitel odstranit odliš né
mnoŽství  materiálu, neŽ bylo stanoveno v projektové  dokumentaci a ve výkazu výměr,
provede Zhotoviteljeho přesný soupis vč etně oceněnĺ  dle jednotkových cen pouŽitých
v poloŽkové m rozpoötu, který je pří lohou Smlouvy. V pří padě, Že Zhotovitel mŮŽe č ást
materiálu, který je dle projektu označ en jako nepouź itelný a u které ho v poloŽkové m
rozpoč tu, který je přĺ lohou SmIouvy, ocenil jeho vytěŽení , manipulaci s nĺ m, jeho odvoz
a poplatky za ulož eni na skládku a který by musel být zlikvidován ve smyslu Zákona o
odpadech, vyuŽĺ t ať  uŽ při stávají cí  stavebnĺ  nebo jiné  stavební  akci, provede v rámci
koneč né  fakturace soupis tohoto materiálu a následně tento soupis vč etně kalkulace
předloŽĺ  objednateli k odsouhlasenĺ .

(h) V prů běhu provádění  Dí la se budou konat kontrolní  dny, které  bude svolávat a ří dit
objednatel nebo jí m urč ená osoba a jichż  se zú ěastnĺ  objednatel, Zhotovitel
a objednatelem urč ený TD' pří padně autorský dozor, pří padně jiné  osoby urěené
objednatelem. Zápisy z kontrolnĺ ch dnů  zajiš ť uje objednatel nebo jĺ m urč ená osoba.
Souč ástí  kontrolnĺ ch dnů  bude prů běż né  projednávánĺ  postupu realizace stavební ch
pracĺ , vč etně jejich dopadu na omezení  výroby a jejich pří pustnosti. Závěry uskuteč něné
na kontrolní ch dnech jsou pro obě Strany závazné , nemohou měnit ustanoveni Smlouvy'
mohou vš ak slouŽit jako podklad pro dodatek ke Smlouvě. Na základé  poż adavku
objednatele uč iněné ho nejmé ně tři (3) dny před konání m kontrolní ho dne je ZhotoviteI
povinen při kontrolní m dni předloŽit pí semnou zprávu o postupu pracĺ  v rozsahu
urč ené m objednatelem.

(ĺ ) objednatel č i TD objednate]e je oprávněn dát Zhotoviteli pokyn k doöasné mu zastavení
provádění  Dí la' Pokud se nejedná o pokyn k zastavení  provádění  Dila z dů vodu
zavinění  Zhotovitele, má Zhotovitel právo na rjhradu nákladŮ vznĺ klých tĺ mto doěasným
zastavení m provádění  Dí la, a pokud nedojde k jiné  dohodě, pak platí , Že má Zhotovitel
právo na změnu termí nu dokonč ení  stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo
provádé ní  Dí la objednatelem č iTD objednatele doč asně zastaveno.

Ü) Zhotov|tel je povinen vyzval pí semně objednatele k prověření  prací  a konstrukcí , které
v daIš í m pracovní m postupu budou zakryty nebo se stanou nepřĺ stupnými, tj' zejmé na
pokládka jednotlivých podkladní ch vrstev konstrukce komunikace, ľ ozvodŮ a kabelŮ před
záhozem č i zakrytĺ m, veš keré  izolace, injektáŽe, jakoŽ i da!š ĺ m předepsaným zkouš kám,
a to nejmé ně pět (5) pracovnĺ ch dnů  předem. Ke kontrole zakrývaných
a znepří stupňovaných prací  a konstrukcí  předloż í  Zhotovitel veŠ keré  výsIedky o
provedených zkouš kách prací , dŮkazy o jakosti pouŽitých materiá!Ů pouż itých pro
zakrývané  práce, certifikáty a atesty. Provedení  kontroly bude dokladováno zápisem do
stavební ho dení ku nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví ,
pokrač uje Zhotovitel v prací ch na Dí le. JestliŽe bude objednatel dodateöně poż adovat
odkrytĺ  těchto prací , je Zhotovitel povinen tento poŽadavek splnit. Pokud je při
dodateč né m odkrytí  zjiš těna vada práce č i konstrukce, hradĺ  náklady na dodateč né
odkrytĺ  a uvedenĺ  do pů vodní ho stavu Zhotovitel. V opač né m pří padě hradĺ  náklady
dodateč né ho odkrytí  objednatel. Zakryje-|i Zhotovitel práce před uplynutĺ m lhŮty
uvedené  v tomto odstavcĺ  bez souhlasu objednatele, je povinen na Žádost objednatele
práce odkrýt a uvé st do pŮvodnĺ ho stavu na svŮj náklad, l kdyŽ nebude Žádná vada
zjiš těna. Před zakrytĺ m č i znepří stupnění m poří dí  Zhotovitel fotografickou dokumentaci
nebo videozä znam zakývaných č ástĺ  v rozsahu specifikované m objednatelem a předá
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je bez zbyteč né ho odkladu objednateli' Zhotovĺ tel je povinen ú č astnit se přejĺ mek
zakrytých konstrukcĺ  a vš ech zkouš ek svým odpovědným zástupcem, nikoIi jen
zástupcem poddodavatele. Zhotovitel je povinen k prováděnĺ  předepsaných zkouš ek
zajistit pří sluš nou normu nebo technický předpis, podle které ho se zkouš ka provádĺ .
Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemní ch vedenĺ  a inż enýrských sí ti
dotč ených stavbou kjejich kontrole a převzetĺ  a zjiš těnou skuteönost nechá potvrdit
zápisem do stavebnĺ ho denĺ ku. Zhotovitel před jejich zakrytĺ m zajistí  geodetická
zaměření , která nejpozději při protoko!árnĺ m předánĺ  Dĺ la předá objednateli.

(k) Vznikneł i v prů běhu provádění  Dí la nutnost pŮsobení  koordinátora BOZP, podle č ásti
třetĺ  zákona ě. 309/2006 Sb., o zajiš těnĺ  da!š ĺ ch podmĺ nek bezpeěnosti a ochrany zdravi
při práci, ve zněnĺ  pozdějš í ch předpisů , a podle jeho prováděcĺ ch předpisŮ, aniŽ by tato
skuteönost již  vyplývala ze skuteč nostĺ  známých Objednateli před zahájení m Dí la, je
Zhotovitel povinen tuto skuteönost bezodkladně sdělit objednateli. objednatelje povinen
v takové m pří padě jmenovat koordinátoraB0ZP.

(l) objednatel mů Že rozhodnout, Že koordinátor BOZP bude na stavbě pů sobit i tehdy, kdyŽ
právnĺ  předpisy jeho pů sobení  nevyż adujĺ .

(m) Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem urč en,
plnou souöinnost ve smyslu zákona ö. 309/2006 Sb. a jeho prováděcí ch předpisů .

(n) Vš echny pouŽité  materiály musi vyhovovat poŽadavkŮm kladeným na jejĺ ch jakost
a musĺ  mí t prohláš ení  o shodě dle zákona č .2211997 Sb., o technických poŽadavcí ch na
výrobky a o změně a doplnění  některých zákonů , ve znění  pozdějš í ch přepisů . Jakost
dodávaných materiálů  a konstrukcĺ  bude dokládána předepsaným způ sobem při
kontrolní ch prohlĺ dkách a při předání a převzetĺ  Dĺ la.

(o) Vš echny povrchy, konstrukce, zařizovaci předměty, souč ásti vnitřní ho vybavení ,
venkovní  plochy apod. poš kozené  v dů sleđ ku stavebnĺ  öinnosti uvede Zhotovitel před
předání m Dí la objednateli do pů vodní ho stavu, v pří padě jejich zniěení  .ie Zhotovitel
povinen nahradit je novými.

(p) Pokud v prů běhu provádění  Dí la dojde ke změně v osobě stavbyvedoucĺ ho, je Zhotovitel
povinen tuto skuteč nost oznámit pí semně objednateli a to před zahájenĺ m pů sobenĺ
nové ho stavbyvedoucĺ ho na stavbě. Nový stavbyvedoucí  musí  splňovat minimální
kvalifikač nĺ  pož adavky kladené  na stavbyvedoucí ho obsaŽené  v zadávacldokumentaci
k zadávací mu ří zení . Stavbyvedoucí  je na poŽádánĺ  objednatele povinen prokázat svoji
totoŽnost.

(q) Zhotovitelje dále povinen

(i) zajistit ú drż bu zeleně souvisejí cí  s Dí lem, existujeł i taková zeleň souvisejí cí
s Dĺ lem, v souladu s pož adavky pří sluš né ho správní ho ú řadu, a to i v pří padě,
kdy taková ridrŽba překrač uje vymezení  Dí la podle Smlouvy, přĺ öemŽ v takové m
pří padě je ú drŽba zeleně dle tohoto ustanovenĺ  obchodnĺ ch podmí nek zahrnuta
v Ceně Dí la;

(ii) po dobu provádění  Dí la udrŽovat na staveniš ti č istotu a pořádek, a to takovým
způ sobem, aby nedocházelo k ornezení  pohybu chodců  a vozide! mimo platné
umí stění  zařlzeni dle dopravně inż enýrské ho opatření  (Dlo).

(0 V pří padě, kdy je souč ástí  zhotovenĺ  Dí la pouŽití  asfaltových směsí , je Zhotovitel
povinen

(i) zajistit dostateč né  mnoŽství  asfaltových směsí  nutných k realizaci Dí la v době
jeho plnění  a tuto skuteěnost na výzvu objednatele bez zbyteč né ho odkladu
prokázat výpisem ze své  majetkové  evidence, popřĺ padě pojistnou smlouvou v
pří padě, Že je Zhotovite! vlastnĺ kem obalovny asfaltových směsí  nebo smlouvou
se třetĺ  osobou v pří padě, Že Zhotovitel má smluvně zajiš těnou dodávku
asfaltových směsí  pro realĺ zaci Dí la;

't0



5_2

(ii) informovat objednatele o termĺ nech pokládky asfaltové  směsi a umož nit
objednateli, přĺ padně jí m zmocněné  osobě, provádět kontrolu teplot asfaltové
směsi, jak při nakládce asfaltové  směsi v pří sluš né  obalovně Zhotovitele, tak při
jejĺ m rozprostí rání  a hutnění  v Mí stě plněnĺ . V pří padě, Že objednatel, pří padně
jí m zmocněná osoba, zjistí , Že teploty asfaltové  směsi neodpoví dajĺ  hodnotám
pož adovaným normou Č sN 73 6121, je objednatel oprávněn odmí tnout
nevyhovují cí  dodávku asfaltové  směsi a Zhotovitel nesmĺ  takovou asfaltovou
směs pouŽí t pro rea|izací  Dí la. odmí tne_li objednatel dodávku z dŮvodu dIe
předchozí  věty, je Zhotovitel povinen vadnou dodávku asfaltové  směsi nahradit a
dodat do Mĺ sta plnění  novou dodávku asfaltové  směsi splňujĺ cí  podmí nky
minimátní ch a maximátní ch teplot dle normy Č sľ ĺ  zg 6121. o odmĺ tnutí dodávky
asfaltové  směsi a provedenĺ  nápravy se provede zápis do stavebnĺ ho denĺ ku.
Riziko pří padné ho prodlení  zptisobené ho nahrazování m vadných dodávek
asfaltové  směsi nese Zhotovitel.

(s) Zhotovite! není  oprávněn bez předchozí ho pí semné ho souhlasu objednatele pouŽĺ t
k realizaci Dĺ la jiné  stavební  hmoty, materiály nebo výrobky, které  neodpoví dajĺ
projektové  dokumentaci.

(t) Zhotovitel se zavazuje, Že při realizaci budou pouŽity asfaltové  směsi, jejichŽ prů kazní
zkouš ky předloŽil před podpisem Smlouvy ke schválenĺ  objednateli'

(u) Zhotovitel se zavazuje, ż e veš keý dlaŽební  materiál, který nebude následně použ it zpět
na komunikaci, bude vyöiš těn a odvezen do skladu objednatele v souladu s př|lohou
Smlouvy,,Hospodaření  s vybouraným materiálem".

(v) Zhotovitel zajistĺ  vhodným způ sobem (např. vhozenĺ m informace do poš tovní  schránky
nebo jejĺ m umí stění m na vchodové  dveře nemovitosti) informovánĺ  pří mo dotč ených
fyzických a právnĺ ckých osob o době trvání , mĺ stě a rozsahu prací  prováděných na
pozemní  komunikaci, a to nejpozději sedm (7) dní  před zahájení m pracĺ .

Staveniš tě

(a) Prostor staveniš tě je vymezen pří sluŠ nou dokumentací . Pokud bude Zhotovite!
potřebovat pro realizaci Dí la prostor větš í , zajistí  sijej na vlastní  náklady.

(b) Vytýč ení  obvodu staveniš tě v souladu s projektovou dokumentací , prů běhu sí tí  apod.
zajistí  Zhotovitel jako souč ást Dí la.

(c) Zařĺ zenĺ  staveniš tě zabezpeěĄe a na svŮj náklad zajiŠ ť uje Zhotovite|v souladu se svými
potřebami, projektovou dokumentací  předanou objednatelem a s poż adavky
objednatele, a to vč etně projednání jeho umí stění , jeho vytýtení  pří p' projednání  záboru
jeho plochy, zákresy stávají cí ch inŽenýrských sí tĺ  a jejich vytýč ení  a měření  vibrací
během stavby. PoŽadavky správců  sí tě bude Zhotovitel respektovat.

(d) Nejpozději při předání  staveniš tě předá objednatel Zhotoviteli odsouhlasenou
projektovou dokumentaci.

(e) Zhotovitel se zavazĄe udrž ovat na převzaté m staveniš ti na svů j náklad pořádek
a ěistotu, odstľ aňovat vznĺ klé  odpady, a to v souladu s přĺ sluš nými předpisy. Po předání
staveniš tě odpoví dá za jeho stav a pří padnou š kodu, vč etně stavu a š kody na
stávají cĺ ch sí tí ch na staveniš ti a v jeho okolí  Zhotovitel.

(f) Zhotovite! je povinen dodrŽovat veš keré  platné  technické  a právní  předpisy týkají cí  se
zajiš tění  bezpeč nosti a ochrany zdravi při práci a bezpeěnosti technických zařizeni,
pož ä rni ochran, apod.

(g) Zhotovitel se zavazu1e vysí lat k provádění  prací  pracovnĺ ky odborně a zdravotně
způ sobilé  a řádně proš kolené  v předpĺ sech bezpeěnosti a ochrany zdravi při práci'

(h) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní  dozor nad bezpeěností  práce a soustavnou
kontrolu na pracoviš ti.

(i) Zhotovĺ telnebude bez předchozí ho pí semné ho souhlasu pouŽí vat zaŕ í zení  objednatele.
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5.3

Ü) V přĺ padě pracovní ho urazu zaměstnance Zhotovitele č i poddodavatele vyš etři a sepĺ š e
zä znam o pracovnĺ m urazu pří sluš ný zaměstnanec Zhotovitele a seznámĺ
bezpeč nostní ho technika objednatele s výsledky š etření .

(k) Poruš ovánĺ  předpisŮ bezpeč nosti práce a technických zařizenĹ a bezpeěnosti provozu
se povaŽuje za neplněnĺ  povinnosti Zhotovitele prové st Dí lo řádně v souladu se
Smlouvou.

(l) Zhotovitel se zavazu1e informovat objednatele s dostateč ným předstihem o pohybu
jiných osob neŽ zaměstnanců  Zhotovĺ tele na staveniš ti a objednatel je oprávněn tento
pohyb omezit nebo vylouöit. Toto ustanovenĺ  se vztahuje na vš echny pracovnĺ ky
přĺ padných poddodavatelů  a jejich zaměstnancŮ a na vš echny ostatní  fyzické  osoby,
jejichŽ pohyb na staveniš ti Zhotovitel vyž aduje.

(m) Zhotovitel vyklidĺ  staveniš tě do pěti (5) dnů  po předánĺ  a převzetĺ  celé ho Dí la
objednatelem, nebude-|ĺ  pí semně dohodnuto jinak. Za vyklizené  se povaŽuje staveniš tě
zbavené  vš ech odpadů  a neöistot a uvedené  do stavu předpokládané ho projektovou
dokumentací a dohodou Stran, jinak do stavu püvodní ho.

(n) Zhotovitel se zavazĄe, Že v pří padě, Že budou stavební  práce na urč ité  č ásti staveniš tě
přeruš eny, zajistí Zhotovitel ochranu Dí la před poš kození m kllmatickýmivlivy. V pří padě,
Že tyto š kody vzniknou, je Zhotovitel povinen je v plné m rozsahu odstranit na vlastnĺ
náklady.

(o) Zhotovitel je povinen pro své  pracovní ky a na své  náklady zabezpeč it na staveniš ti
chemické  WC a odpoví dá za dodrż ovánĺ  hygienických pravidel, poŽadavkŮ svými
pracovní ky v souladu s obecnými zvyklostmi a platnou právní  ú pravou'

Kontrola prací  a vedení  stavebniho dení ku
(a) objednatel je oprávněn provádět prŮběŽnou kontrolu prací  svými pracovní ky, resp.

osobou zmocněnou. V pří padě zjiš tění  závad uč ini záznam do stavební ho dení ku s
poŽadavkem na jejich odstranění ve stanovené m termí nu.

(b) ode dne převzetí  staveniš tě aż  do odstranění  vad uvedených v Předávací m protokolu je
Zhotovitel povinen vé st stavebnĺ  dení k vsouladu s $'l57 zákona č ' 183/2006 Sb., o
ú zemní m plánování  a stavební m řádu, ve zněni pozdějš ĺ ch předpisů  (dále jen ,,Stavební
zákon"), a zapisovat do něj veš keré  skuteěnosti rozhodné  pro plněnĺ  Smlouvy.

(c) Stavební  dení k bude na stavbě veden do řádné ho ukonč ení  prací  vč etně doby na
odstranění  vad a nedodělkŮ, a to způ sobem obvyklým dle přĺ lohy č ' 9 vyhláš ky č .
49912006 Sb., o dokumentacistaveb, ve znění pozdějš ich předpisŮ'

(d| Záznamy o prů běhu prací , kontrolách přejí mání  prací  a vš ech dalš í ch skuteěnostech
budou zapisovány denně.

(e) Během pracovnĺ  doby musí  být stavební  dení k na stavbě trvale pří stupný pro
Objednatele.

(f) Dennĺ  záznamy budou č ĺ telné  a objednatelje bude podepĺ sovat způ sobem stanoveným
v zápisu na první  straně stavební ho dení ku.

(g) Denní  záznamy musí  obsahovat zejmé na mnoŽství , mí sto a způ sob provedení  práce a
mnoŽství  zabudované ho materiálu' ú daje o poöasí , odběr vzoľ ků , provedená měření ,
atesty a jejich vyhodnocení , odchylky od projektu.

(h) Veš keré  pož adavky Zhotovitele vů č ĺ  objednateli uvedené  ve stavební m dení ku musí  být
podepsány objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele nejpozději do třĺ  (3)
pracovní ch dnů  od jejich zápisu.

(i) Stavebnĺ  dení k musí  být přĺ stupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucí ho pro
oprávněné  zástupce objednatele a přĺ padné ho koordin átora B0ZP stavby, a to kaŽdý
den minimálně v dobĺ ä  od 07:00 hodin do 16:00 hodin.
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0) Po skonč ení  stavby převezme objednatel orĺ gĺ nál stavební ho dení ku dle Stavebnĺ ho
zákona.

(k) Souč asné  se stavební m dení kem je nezbytné  Vé st stavebnĺ  denĺ k ví ceprací  a
mé něprací ' ve které m je Zhotovitel povinen vé st veš keré  vĺ cepráce a mé něpráce vč etně
jednotkových cen. Pro jeho vedení  platí  stejné  povinnosti jako pro stavební  dení k.
Ví cepráce sjednané  nad rámec Smlouvy formou dodatku ke Smlouvě budou
odsouhlaseny Objednatelem.

(|) V přĺ padě, ż e se tak objednatel rozhodne, mŮż e jej na stavbě zastupovat TD
Objednatele.

(m) Dohody, vyjádření , podpĺ sy zápisŮ ve stavební m dení ku nelze povaŽovat za změny č i
dodatky Smlouvy, ledaŽe by to bylo ve Smlouvě výs|ovně stanoveno.

6. PoVlNNosTlVZTAHUĺ ĺ oí seKPRoVÁDĚľ ĺ pno.leKToyŕ cH PRAGí

6.í  Souöástí  Dí la nenĺ  provedení  geologických prů zkuml), geodetické ho zaměření ,
polohopisných a výš kopisných zaměření  a projektu zatiŽeni Životní ho prostředí  (ElA).

6.2 V lhů tě pěti (5) pracovní ch dnŮ před uplynutí m lhů ty pro dodání jednotlivých č ástí  Dí la dle
Harmonogramu se Zhotovitel zavazuje předat objednateli pracovní  Verze jednotlivých č ástí
Dĺ la k připomí nkám v listinné  podobě ve dvou (2) vyhotovení ch, která nebudou č í slována.
Velektronické  podobě bude pracovnĺ  verze předána objednateli v jednom (1) vyhotovení
na CD/DVD/USB v needitovatelné  formě ve formátu *.pdf a v editovatelné  formě ve formátu
*.doc/docx, *.xlsixlsx, *.dwg/dxf/dgn. Pokud pří sluš ná dokumentace nebyla doposud
předloŽena pří sluš né mu stavebnĺ m ú řadu jako podklad pro ří zení  o vydání  ú zemní ho
rozhodnutí , stavebnĺ ho povolenĺ  nebo kolaudaönĺ ho souhlasu a objednatel poż ádá o
ú pravy přĺ sluš né  dokumentace (Dí la), které  podstatným způ sobem neměnĺ  rozsah
dohodnuté ho Dí la, Zhotovitel upraví  Dí lo v souladu s pokyny objednatele a poskytne
upravené  Dí lo objednateli ke schválení , a to nejpozději do deseti (í 0) dnů  od obdrŽení
takové  ž ádosti. V opač né m přĺ padě se Zhotovitel provede ú pravy Dĺ la ve lhŮtě pí semně
dohodnuté  s objednatelem.

6'3 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli finální  verzi Dí la minimální ě ve dvou (2)
vyhotovení ch v tiš těné  formě a jednom (1) vyhotovení  v digitální  formě (texty Ms WORD,
Excel ve formátech doc, .xls; výkresy V programu AUTOOAD (otevřený DWG soubor) a
formátu pdf) na cDIDVD. Zhotovitel je vž dy povinen pro výkon lnŽenýrské  ěinnosti vyhotovit
a dotöeným orgánŮm, resp. přĺ sluš né mu stavební mu ú řadu, předlož it potřebný
(poŽadovaný) poč et paré  Dí la v pož adované m formátu.

6.4 Dí lo, resp. jeho ěást bude obsahovat poloŽkový výkaz výměr a podrobnou specifikaci prací .
Paré  ě' 1 dokumentace pro provádění  Stavby bude obsahovat výkaz výměr s ocenění m
Stavby dle aktuální ch platných cen a dodávek. Výkaz výměr v elektronické  podobě
(neoceněný, obecný) bude přiloŽen vŽdy na samostatné m CD nebo jiné m přenositeIné m
mé diu v editovatelné  podobě (ve formátu *.xls nebo *.xlsx). Na samostatné m CD nebo
jiné m přenositelné m mé dĺ u bude v edĺ tovatelné  podobě (ve formátu *.xls nebo *.xlsx)

uloż en kontrolnĺ  poloŽkový rozpoěet odpovĺ dají cí  po poloż kách výkazu výměr celé  Stavby
s ocenění m, jak je uvedeno výš e. Vlastní  ľ ozpoč ty a výkazy výměr budou zpracovány dle
pravĺ del Callida nebo ÜRS Praha v aktuální  cenové  ú rovni. Stavba nebo její  č ásti, jeŽ
nebude moż né  specifikovat obvyklými dodávkami stavební ch a montáž ní ch prací  v rámci
cení kových specifikací , budou doloŽeny společ ně s poloŽkovými rozpoč ty jako ceny
samostatně sjednaných dodávek, jejichž  montáŽe budou oceněny hodinovou zú č tovacĺ
sazbou. Souč ástí  Dĺ la, resp. jeho č ásti bude i zpracování  provozní ch opatřenĺ  nutných
k realizaci Stavby.

6.5 objednatel není  povinen převzit Dí lo, resp. jeho č ást před jeho ú plným provedenÍ m.
Zhotovitel je povinen předat objednateli Dí lo, resp' jeho č ást ve lhŮtě dohodnuté  ve
Smlouvě.
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6.6 V rámci lnŽenýrské  č innosti Zhotovitel vynaloŽĺ  veš keré  ú silí  (zajistit, vč etně a nikoli pouze,
aby se jednotliví  ú č astní cĺ  ří zenĺ  o udělení  Povolenĺ  vzdali práva odvolat se proti Povoleni),
aby Povolení  bylo vydáno, nabylo právní  mocĺ  a bylo předáno objednateli spoleěně
s dalš í mi souvisejí cĺ mi dokumenty jako výsledek lnŽenýrské  č innosti v termí nu dohodnuté m
v Harmonogramu.

Po zí skání  Povolení je Zhotovitel povinen předat objednateli výsledky lnŽenýrské  č innosti,
a to v Mí stě plnění ve lhŮtě dohodnuté  Harmonogramu.

6.7 Zhotovitelje povinen kdykoli na výzvu objednatele' mĺ nimálně vš ak jednou (1x) měsí č ně,
pí semně informovat objednatele o prů běhu realizace Dí la. V přĺ padě, Že existujĺ  v rámci
realizace Dí la jaké koli vady nebo nesrovnalosti, je Zhotovite! povinen navrhovat objednateli
nápravná opatření .

6.8 Termí ny pro předání  Povolení  dle Harmonogramu jsou podmĺ něny dodź enĺ m zákonných
lhů t pro dodání  vyjádřenl ěi pro vydánĺ  rozhodnutí  ze strany pří sluš ných veřejnoprávní ch
orgánů . Při jejich nedodż ení  se Zhotoviteli prodluž uje termĺ n pro dokoněení  č ásti Dí la
anebo ce!é ho Dĺ la, a to o poč et dnů  nedodrŽení  přĺ sluš né  zákonné  lhů ty, to vš e za
předpokladu, Že předmětný termí n je od dodrŽení  zákonné  lhŮty odvislý a nedodrŽení
zákonné  lhŮty nebylo způ sobeno z dŮvodu na straně Zhotovitele. Ke změně doby plněnĺ
Dí la dle tohoto odstavce dochází  splnění m uvedených podminek bez nutnosti uzavřĺ t
dodatek ke Smlouvě.

7

7.1

7.2

AKGEPTACE Dĺ LA
Zhotovitel předá objednatelĺ  řádně dokonč ené  Dilo nejpozději vtermí nu sjednané m ve
Smlouvĺ š . Zhotovitelje oprávněn prové st a předat Dí lo jako celek po předchozĺ m pĺ semné m
vöasné m oznámení  objednateli před termí nem dokonč ení  sjednaným ve Smlouvě
(nejmé ně patnáct (15) pracovní ch dnŮ předem).

Dí lo je řádně dokonč eno v pří padě, kdy dojde (kumulativně) k:

(a) provedení  Dí la vsou|adu se Smlouvou a těmito obchodní mi podmí nkami vč etně
odstraněnĺ  vš ech pří padných vad Dí la,

(b) předání  objednateli vš ech dokumentrj a listin poŽadovaných Smlouvou nebo těmito
obchodnĺ mi podmĺ nkami; a

(c) řádné mu předánĺ  stavenĺ š tě zpět objednateli.

Akceptaci Dí la bude předcházet technická prohlí dka za ú č asti Zhotovitele (konaná alespoň
sedm (7) pracovní ch dnů  přede dnem akceptace), objednatele a dalš í ch objednatelem
pověřených osob. Ztechnĺ cké  prohlĺ dky bude objednate! pořizovat zápis, který poskytne
Zhotoviteli jako podklad pro akceptaění  ří zeni' Přitechnické  prohlí dce Zhotovitel předloŽí
objednateli ke kontrole doklady dle ělánku7.4 obchodní ch podmĺ nek.
Zhotovitel poŽádá pí semně objednatele o akceptač ni ří zeni po technické  prohlí dce.

Zhotovite]je povĺ nen předloż it k akceptač ní mu řĺ zení tyto doklady:

(a) originál stavební ho dení ku;

(b) výsledky prováděných zkouš ek předepsaných v pľ ojetkové  dokumentaci a přĺ sluš ných
normách Č SN;

(c) atesty pouŽitých materiálů  a prohláš ení o shodě;

(d) dokumentaci skuteč né ho provedení  stavby (DsPs) v poč tu tři (3) Iistinná vyhotovenĺ  a
jedno (1) vyhotovení  na cD' UsB nebo jiné m elektronické m nosič i dat, jeł i předmětem
Smlouvy stavební  öinnost;

(e) geometrické  plány v poč tu jedno (1) listinné  vyhotovení  a jedno (1) vyhotovení  na CD,
USB nebo jiné m e|ektľ onické m nosiěi dat;

(f) geodetické  zaměřenĺ  stavby jak v pí semné  podobě, tak v digitální  formě na CD, USB
nebo jiné m elektronĺ cké m nosiěi dat;
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7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.14

(g) doklad o předání  geodetické ho zaměření  na lnstitut plánovánĺ  a rozvoje hl. m. Prahy
(lPR Praha);

(h) vyú č tování  likvidace vybourané ho materiáIu;

(i) hospodaření s odpady, doklad o likvidaci odpadů ;

Ü) vyjádřenĺ  správcŮ inŽenýrských sĺ tí , souhlasná vyjádření  se záhozem inŽenýrských sí tí
od jednotlivých vlastní ků  öi správců  inŽenýrských sí tĺ , pakliŽe jsou jimi v přĺ sluš né m
vyjádření  poŽadovány;

(k) dalš ĺ  doklady uvedené  Ve Smlouvě nebo doklady, které  bude v souvislosti s
kolaudač ní m ří zenĺ m č i předěasným uż í vání m poŽadovat stavební  ú řad, Policie Č R, č i
jiný ú č astnĺ k kolaudač ní ho řizení , a to do deseti (10) pracovní ch dnů  od doruč ení
přĺ sluš né  výzvy ze strany objednatele.

Pokud objednatel v den akceptaěnĺ  procedury shledá vady na předávané m Dĺ le, které

(a) nebránĺ  obvyklé mu pouŽí vánĺ  D|la, sepí š ĺ  Smluvní  strany protokol o předání  DÍ la (dále
jen ,,Předávací  pľ otokol"). Předávacĺ  protokol bude obsahovat soupis vad a nedodělkť l
se lhť :tou pro jejich odstranění  s tĺ m, ż e nebude-li tato |hŮta dohodnuta, má se za to, ž e
č iní sedm (7) pracovní ch dnů  ode dne podpisu Předávací ho protokolu.

(b) bránĺ  obvyklé mu pouŽí vání  Dila, zavazuje se Zhotovitel vytč ené  vady odstranit ve lhů tě
dohodnuté  s objednatelem; nebude-li tato lhů ta dohodnuta, má se za to, Že öiní  sedm
(7) pracovní ch dnü ode dne podpisu zápisu o kontrole Dĺ la, aniŽ by tĺ m byl dotč en termí n
dokonč ení  Dí la dle Smlouvy. Po odstraněnĺ  vady se Strany sejdou na výzvu Zhotovitele
k opětovné mu předání  Dĺ la. Č lánek 7 se pouŽije přiměřeně.

V přĺ padě předěasné ho uŽí vání  Dí la objednatel Dí lo nepřevezme, přejĺ mku pouze zaháji a
obě strany uzavřou ,,Dohodu o předč asné m uż í vání  stavby" dle ust. s 123 Stavební ho
zákona.

Zhotovitel Dĺ la nese nebezpeěĺ  š kody nebo zniöenĺ  Dĺ la aŽ. do jeho předání  objednateli v
souladu se Smlouvou a těmito obchodnĺ mi podmí nkami s výjimkou moŽnosti odchylné
ú pravy obsaŽené  v uzavřené  Dohodě o předěasné m uŽí vání  stavby dle č l. 7.6.

Zhotovite!plně odpovidä  za vedenĺ  staveniš tě a za Š kody na něm vzniklé  od převzetí
staveniš tě až  do doby převzetĺ  Dila objednatelem.

Vlastnické  právo k Dilu nabývá objednate!. Pro tyto ú öely Strany sjednávají , Že vlastnĺ cké
právo k Dí lu nabývá objednatel prů běż ně a postupně tak, jak je Dllo zhotovováno.
Materiály, technologická zaŕ izení  a dalš í  věci opatřené  Zhotovitelem k provedení  Dí la
přecházejí  do vlastnictví  objednatele okamŽikem, kdy se stanou souč ástÍ  Dí la, přič emŽ
cena za veš keré  tyto věcĺ  je již  souč ástí  Ceny Dí la. Na Žádost objednatele
vystavĺ Zhotovitel do pěti pracovní ch dnŮ pĺ semné  potvrzení  o tom, které  ěásti Dí la byly
zhotoveny a jsou proto ve vlastnictví  objednatele.

Kontrolní  zkouš ka

(a) V přĺ padech, kdy je tak dohodnuto ve Smlouvě, je objednatel oprávněn prové st kontrolnĺ
zkouš ku jakosti Ðí |a ze strany laboratoře objednatele (dále jen ,,Kontrolnĺ  zkouš ka")
nejdřive vš ak po převzetí  Dí la objednatelem, přiöemŽ objednatel se zavazuje uskuteč nit
tuto Kontrolní  zkouš ku do š edesáti (60) dnŮ od převzetí  Dila a o její m výsledku
informovat Zhotovitele bez zbyteč né ho odkladu.

(b) Pokud provedená Kontrolní  zkouš ka nepotvrdí  jakostĺ  Dí la v souladu s podmí nkami
Smlouvy a těchto obchodnĺ ch podmí nek, má Dĺ lo vady.

(c) V pří padě, kdy Dí lo má vady podle výsledku Kontrolní zkouš ky, je objednatel oprávněn
jednostranně urč it, Že i přes tuto skuteÖnost je Dĺ lo převzato a kteým z ní ź e uvedených
opatření  bude vada napravena:

(i) sleva z ceny Dí la;

(ĺ i) prodlouż ení  záruč ní doby Dĺ la;
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(iii) odstranění vadné  č ásti Dĺ la vč etně stanovení termĺ nu k odstranění vady.

8. LICENCE

8.í  V rozsahu, v jaké m je plněnĺ  č i jakýkoliv výsledek öinnosti Zhotovitele pro objednatele dle
Smlouvy, zejmé na pak projektová dokumentace Stavby věetně veš kerých dĺ !č í ch ěástí  a
doplňků  autorským dĺ lem dle pří sluš né  právní  ú pravy, které  bude poŽĺ vat iaké koliv ochrany
podle právnĺ ch předpisů  v oblasti ochrany duš evní ho vlastnictví  (dále jen ,,Předmět
licence"), ujednávají  objednateljakoŽto nabyvatel licence a ZhotoviteljakoŽto poskytovatel
lĺ cence Smlouvou licenci k uŽití  Předmětu licence opravňujĺ cí  objednate|e k výkonu práv
duš evnĺ ho vlastnictví  ke vš em způ sobů m uŽitĺ  pro rizemĺ  celé ho světa (tj. teritoriálně
neomezenou), v neomezené m rozsahu, tedy v nejvyš š ĺ  zákonem přĺ pustné  mí ře' tj.
zejmé na v jaké mkoli mnoŽství  a V neomezené m poč tu uŽití  (dále jen ,,Llcence").

8.2 objednatel a Zhotovitel ujednávají  poskytnutí  Licence na dobu trvání  majetkových práv
autorských k Předmětu licence. Strany si dále sjednávají , Že po dobu plánované  doby
Žĺ votnosti Stavby uvedené  ve Smlouvě nelze Lĺ cenci jednostranně vypovědět č i jinak
ukonč it. Strany se dohodly, Že ustanovenĺ  $ 2378 obč nnské ho zákoní ku se nepouŽije.

8.3 Uzavřenim Smlouvy Zhotovitel poskytuje objednateli převoditelné  a neomezené  právo
zejmé na k jaké mukoliv moŽné mu uŽĺ tí  Předmětu licence, zejmé na pak kvytváření  kopiĺ '
už ivánÍ  a zpří stupněnĺ  dalš í m osobám jaké koliv jeho ěásti a také  jakýchkoliv dokumentů ,
listĺ n, náč rtů , návrhů , změn Dĺ la, programť l a dat vytvořených nebo poskytnutých
Zhotovitelem objednateli na základě Smlouvy, jež  pož ivá nebo mŮŽe poŽí vat ochrany
podle právní ch předpisů  v oblasti ochrany duš evní ho vlastnictvĺ , vč etně práva uŽĺ t Dĺ lo
v pť lvodnĺ  nebo jiným zpracované  č i jinak změněné  podobě, samostatně nebo v souboru
anebo ve spojenĺ  s jiným dí lem č i prvky, práva upravovat a měnit takováto Dĺ la, a to za
ú č elem realizace, provozováni, už iváni, ú drŽby, změn, Úprav, oprav a demolice Stavby
nebo jejich jednotlivých č ástĺ ' Toto právo uděluje Zhotovitel s tĺ m, Že bude opravňovat také
jakoukoli osobu, která bude řádným vlastní kem nebo už ivatelem Stavby nebo pří sluš né
č ástiStavby.

8,4 Zhotovĺ tel tĺ mto výslovně uděluje své  svolenĺ  k veš kerým změnám č i jiným zásahů m do
Dĺ la, zejmé na moż nosti upravit nebo změnit Dllo nebo jeho název, spojit Dí lo s jĺ ným Dí lem
nebo zařadí t ho do dí la souborné ho ve smyslu s 2375 obč anské ho zákoní ku bez nároku
Zhotovitele na dodateěnou odměnu. objednatel je oprávněn provádět Öĺ nnosti dle tohoto
č !ánku i prostřednictvim třetí  osoby odliš né  od Zhotovitele.

8.5 objednatel se stává oprávněným nabyvatelem Licence okamŽikem uhrazení  ceny za
pří sluš nou č ást Dí la.

8.6 objednatel nabývá vlastnické  právo k hmotným nosič ů m, na kterých je Dĺ lo (dále také  jen
,,Hmotné  nosič e") okamŽikem předánĺ  Hmotné ho nosĺ öe objednateli, přič emŽ ú plata za
převod je již  zahrnuta ve smluvní  Ceně Dí la. o předáni a převzetí  Hmotných nosič ů  se
Strany zavazuji sepsat předávací  protokol' kteý musí  být podepsán oběma Stranami.

8.7 objednatel je oprávněn Licencĺ  dle tohoto č lánku dále poskytnout zcela nebo zč ásti třetí
osobě a/nebo postoupĺ t Licenci třetĺ  osobě, a to opakovaně, ú platně i bezú platně, vč etně
oprávnění  k dalš ĺ mu poskytnutĺ  pod|icence a k dalš í mu postoupenĺ  Licence. K postoupení
Licence uděluje Zhotovitel souhlas jiŽ podpisem Smlouvy. objednatelje v takové m pří padě
povinen Zhotovitele informovat o postoupení  Licence a o osobě postupnĺ ka bez zbyteöné ho
odkladu' Zhotovitel plně odpovÍ dä  za to, Že zhotovení m Dí la a poskytnutí m Lĺ cence
k Předmětu licence nebude zasaŽeno do práv třetí ch osob vč etně práv k předmětů m
duŠ evnĺ ho/prŮmyslové ho vlastnictví . Poskytovatel zejmé na prohlaš uje, ž e Předmět licence
nebude ž ádným způ sobem neoprávněně zasahovat do práv a oprávněných zájmů  třetĺ ch
osob, řádně zajistĺ  a vypořádá už ití  veš kerých předmětů  ochrany obsaŽených v Předmětu
licence, neposkytne jaké koli třetí  osobě oprávnění  k uŽitĺ  Předmětu licence V rozporu
s touto Smlouvou, tj. neposkytne jakouko|i licenci k uŽitĺ  Předmětu licence'
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9.2

9.3

9.4

8.8

9

9.í

9.5

9.7

10.

í 0.1

Pľ o vš echny pří pady, ve kteých nemů Že Zhotovitel z objektivní ch dtjvodů  sám udělit
objednateli Licenci k Předmětu licence, Zhotovitel zajistĺ , Že třetí  osoba, která je
vykonavatelem majetkových práv autorských, poskytne objednateli bezú pIatně Licenci
k Předmětu licence, a to nejpozději v den předání  pří sluš né ho Předmětu licence.

zÁnuč ľ ĺ  DoBA
Zhotovitel poskytuje objednateli na stavební  práce a na jejich výsledky provedené  dle
Smlouvy záruku za jakost v dé lce uvedené  ve SmIouvě (dá|e jen ,,Záľ uč nĺ  doba").
V přĺ padě projekč ní  ěinnosti poskytuje Zhotovitel záruku za jakost a prvotří dnĺ  kvaIitu
projektové ho řeš ení  Stavby realizované  na základě objednate|em odsouhlasené  projektové
dokumentace Stavby po záruč nĺ  dobu, a to v dé lce plánované  doby ž ivotnosti Stavby
uvedené  ve Smlouvě' Pro přĺ pad vad projektové  dokumentace stavby je Zhotovĺ tel povinen
bezplatně prové st odstranění vady v Záruč ni dobé .

Záruč ni doba poč iná běŽet dnem předání m a převzetí m Dí la nebo jednotlivé  č ásti Dí la v
přĺ padě převzeti Dí la po öástech.

Dí lo má vady, pokud jeho provedení  nebo vlastnostĺ  neodpoví dajĺ  poŽadavků rn ujednaným
ve Smlouvě nebo jiné  dokumentaci, která se vztahuje k provedení  Dí la.

Zhotovĺ telodpovĺ dá zavady, které  má Dí lo v době předání nebo které  se vyskytly v Záruěnĺ
době. Za vady Dĺ la, které  se projevily po Záruč ní  době, odpoví dá Zhotovite! v přĺ padě, Že
jej|ch pří č inou bylo poruš enĺ  povinností  Zhotovitele. Zhotovitel neodpovidá za vady
zpŮsobené  nesprávným provozovánĺ m Dí la, jeho poš kozenĺ m Živelnou událostí  nebo třetí
osobou.

objednatel je povinen zjiš těné  vady pí semně reklamovat u Zhotovitele' a to do 14
pracovní ch dnů  ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popls vady, jak
se projevuje, zda poż aduje vadu odstranit nebo zda poŽaduje slevu z ceny Dí la.

Nejedná_li se o vadu zjiš těnou na základě Kontrolní  zkouš ky a nedohodnou_li se Strany
jinak, Zhotovitelzapoč ne s odstraňování m reklamované  vady do 10 dnŮ ode dne doruč ení
pí semné ho oznámenĺ  o vadě. V pří padě havárie bľ ánĺ cí  plynulé mu provozu započ ne
Zhotovitel s odstraněnĺ m vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od její ho oznámenĺ , pokud se
Smluvní  strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní  reklamované  vady v technologicky
nejkratš í m termí nu, nejdé le vš ak v termĺ nu dohodnuté m s objednatelem. Jestliż e Zhotovite!
neodstraní  vadu v dohodnuté m termí nu, je objednatel oprávněn na nákIady Zhotovitele
vadu odstranit sám nebo za pomoci třetĺ  osoby. objednatelje povinen umoŽnit Zhotoviteli
odstranění  vady. Zhotovitelje povinen nastoupit k odstranění  vady i v pří padě, ż e reklamaci
neuznává.

oznámenĺ  o ukonöení  odstranění  vady a předání  provedené  opravy objednateIi provede
Zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel novou záĺ uku ve stejné
dé lce jako je uvedena v tomto ělánku, která poěí ná běŽet dnem předání  a převzetí  opravy
potvrzení m předávací ho protokolu oběma Smluvní mi stranami a ostatní mi ú č astní ky ří zeni
o předání  a převzetĺ  opravy.

NÁHRADA ÚJttilY, VYŠ Š ĺ Moc A PRoDLENĺ sľ neľ
Náhrada ú jmy

(a) Uplatněnĺ m nároku na zaplacení  smluvn| pokuty nebo její m zaplacení m není  dotč en
nárok objednatele poŽadovat po Zhotoviteli náhradu ú jmy v plné  výš i.

(b) Zhotovitel souhlasĺ , ż e jeho práva na náhradu jaké koli majetkové  nebo nemajetkové
ú jmy vů ěi objednateli jsou omezena pouze na náhradu skuteč né  š kody způ sobené
zaviněně objednatelem a V rozsahu dovolené m právnĺ ml předpisy vyluěují jakákoli práva
Zhotovitele na náhradu nemajetkové  ú jmy a uš lé ho zisku.

(c) Zhotovitel se mů Že ěásteěně nebo Úplně zprostit povinnosti k nárhadě ú jmy, pokud
jednoznač ně a nezpochybnitelně prokáŽe, Že ú jma vznikla v pří č inné  souvislosti s
pokynem objednatele, Zhotovitel objednatele na moŽný vznik té to ú jmy předem
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prokazatelně upozornil a objednatel na plnění  pokynu výslovně i přes toto upozorněnÍ
trval.

(d) Zhotovitel bere na vědomí , ż e pokud neuvědomĺ  objednatele o jaké koli hrozĺ cí  č i vzniklé
ú jmě a neumož ní  tak objednateli, aby uěinil kroky k zabráněnĺ  vzniku ú jmy č i k její mu
zmí rnění , má objednatel proti Zhotoviteli nárok na náhradu ú jmy' která tí m objednateli
vznikla.

(e) V pří padě, ž e na základě vady Dí la dojde k realizaci dodateč ných stavební ch prací ,
vzniká objednateli právo na náhradu ú jmy ve výš i zvýš ených nákladů  spojených
s realizacĺ  dodateč ných stavebnĺ ch pracÍ  oproti nákladů m, které  by vynaloŽil, kdyby
pří sluš nou vadu Dĺ lo neobsahovalo. Jedná se předevš ĺ m o náklady spojené
s pořádání m nové ho zadávací ho ří zení , přĺ padné  náklady spojené  s prodlouŽení m
harmonogramu dí la, přĺ padné  marně vynaloż ené  náklady (např. v dů sledku potřeby č ást
dí la/stavby odstranit, tj. cena práce, která musela být odstraněna, plus cena za vlastni
bouracĺ  práce) a ví cenáklady, náklady, které  nesp!ňuji podm|nky způ sobilostivýhradně v
dů sledku poruš ení  povinnostiZhotovitele zhotovit DÍ lo bez vad.

10.2 Vyš š ĺ  moc, prodlení  Stran

(a) Pokud některé  ze Stran bránĺ  ve splněnĺ  jaké kolijeji povinnosti ze Smlouvy překáŽka v
podobě vyš š í  moci, nebude tato Strana v prodlenĺ  se splnění m pří sluš né  povinnosti, ani
odpovědná za ú jmu plynoucĺ  z jejiho poruš ení . Pro vylouč ení  pochybnostĺ  se předchozĺ
věta uplatní  pouze ve váahu k povinnosti, její Ž splnění  je pří mo nebo bezprostředně
vylouč eno vyš š i mocĺ .

(b) Vyš š Í  mocí  se pro ú č ely Smlouvy rozumĺ  mimořádná událost' okolnost nebo překáŽka,
kterou přĺ sluš ná Strana při vynalož ení  náleŽité  pé č e nemohla před uzavření m Smlouvy
předví dat ani jí  předejĺ t a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové  Strany a nebyla
způ sobena ú myslně ani z nedbalostijednání m nebo opomenutí m té to Strany. Takovýmí
událostmi, okolnostmi nebo překáŽkamijsou zejmé na, nikoliv vš ak výluč ně:

(i) Žive|né  události - zemětřeseni, záplavy, vichřice atd';

(iĺ ) události souvisejí cí  s č inností  č lověka - např. války, obč anské  nepokoje, havárie
letadel, radioaktivnĺ zamořeni š těpným materiálem nebo radioaktivní m odpadem,
nikoli vš ak stávky zaměstnancŮ, hospodářské  poměry a podobné  okolnosti
souvisejí cí  s ěinnostĺ  Strany, která se Vyš š í  moci dovolává;

(iii) epidemie, karanté na, ěi krizová a dalŠ ĺ  opatření  orgánů  veřejné  moci, a
to zejmé na epidemie koronaviru oznaěované ho jako sARs CoV-2 (způ sobujĺ cí ho
nemoc coV!D-19, jak mriž e být virus někdy také  v praxi označ ován), a s tĺ m
souvisejĺ cí  existujĺ cĺ č i budoucí  krizová opatření , jiná opatření , nové  právní
předpisy, správní  akty č i zásahy orgánů  veřejné  moci Ceské  republiky č i jiných
států , zejmé na dle zákona č }. 24ot2000 sb., o krizové m řĺ zenĺ  a o změně
některých zákonů , ve znění  pozdějš í ch předpĺ sů , č i jiných re|evantnĺ ch právnĺ ch
předpisů ;

(iv) obecně závazné  akty státní ch a mistnĺ ch orgánů  - zákony, nařĺ zení , vyhláš ky
atd., vöetně pokynŮ objednatele z nich nezbytně vycházejí cí ch, nikoli vš ak
správnĺ , soudnĺ  nebo jiná rozhodnutĺ v konkré tni věci vydaná k tÍ Ži smluvní  strany
dovolávají cí  se zásahu vyš š í  moci, pokud je dů vodem jejich vydání  poruš ení
právní  povinnosti touto Stranou nebo její  nedbalost'

(c) Pro vylouč eni pochybností  se uvádí , ž e za vyš š í  moc se nepovaŽuje jaké koliv prodlení  s
plnění m závazkŮ které hokoli z poddodavatelů  Zhotovitele, jakoŽ ani finanönĺ  situace,
insolvence' reorganizace, konkurs, vyľ ovnání , likvidace ěi jiná obdobná událost týkají cĺ
se Zhotovitele nebo jaké hokoliv jeho poddodavatele nebo exekuce na majetek
Zhotovitele nebo jaké hokoliv smluvní ho dodavatele Zhotovitele.

(d) Strana dotč ená vyš š í  mocĺ je povinna informovat druhou Stranu o existenci překáŽky v
podobě vyš š í  moci bez zbyteěné ho odkladu a dále podniknout veš keré  kroky, které  lze
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po takové  Straně rozumně poż adovat, aby se zmí rnal vliv vyš š í  moci na plněni povinností
dle Smlouvy.

(e) Pokud bude zásah vyš š í  moci přetrvávat dé |e neŽ č tyři (4) měsí ce, je kterákoliv ze Stran
oprávněna od Smlouvy odstoupit. Na základě odstoupení  od Smlouvy ztohoto dů vodu
nevznikají  druhé  Straně ž ádné  nároky na náhradu š kody nebo smluvnÍ  pokuty, jeż  jinak
tato Smlouva mů ž e s odstoupení m spojovat, nejsou vš ak dotěeny nároky Stran řádně
vzniklé  do té  doby.

(f) Żaana Strana není  odpovědnáza prodlenĺ  se splněnim své ho závazku v přĺ padě, Že i

druhá Strana je v prodleni se splnění m své ho synal|agmatické ho závazku'

11. PRoHLÁŠ ENĺ zHoTovtTELE
Zhotovitel prohlaš uje, Že uvedená prohláš ení jsou platná ke dni uzavření  Smlouvy, a Zhotovitel se
zavazuje zajistĺ t, ż e budou platná aż  do doby dokonč ení  D|Ia:

11.1 Zhotovitel je spoleönostĺ  zaloż enou, zapsanou a platně existují cí  podle práva Č eské
republiky;

11.2 Zhotovitel je oprávněn uzavŕ il a plnit Smlouvu a disponuje veš kerými veřejnoprávní mi
oprávnění mi č i povolení mi, která jsou pro provádění  Dí la právní mi předpisy vyŽadována;

11.3 Zhotovitel není  stranou Žádné  smlouvy, která má nebo by mohla mí t jakýkoli podstatný
negativní vliv na jeho podnikání , povinnosti č i majetek;

11.4 V souč asné  době neprobí há ani nehrozi ż ádné  soudní , správní  ěi rozhodč í  řizenĺ  vrjč i
Zhotoviteli nebo jeho majetku, které  by mohlo mĺ t podstatný negativni vIiv na jeho
podnikání , povinnosti č i majetek;

ĺ í .5 Zhotovitel neprodleně oznámí  objednateli vš echna soudní , správní  ěi rozhodöí  řizenĺ
probí ha|ĺ cĺ  nebo hrozí cí  vů č i Zhotoviteli nebo jeho majetku, která by mohla mí t podstatný
negativnĺ  vliv na jeho podnikánĺ , povinnosti Öi majetek;

11.6 Veš keré  plsemné  informace poskytnuté  Zhotovitelem nebo jeho jmé nem objednateli, jeho
zástupců m č i poradců m v prů běhu jednání  o uzavření  Smlouvy byly k datu jejich předloŽení
(pokud nebyly nahrazeny č i změněny jinou informacĺ  poskytnutou Zhotovitelem následně)
pravdivé , ú plné  a přesné  ve vś ech podstatných ohledech, a Zhotovitel si nen! vědom
Žádných podstatných skuteěnostĺ  č ĺ  okolností , které  by objednatelĺ  neoznámi! a které  by,
pokud by byly objednateli známy, mohIy mĺ t podstatný vliv na rozhodnutĺ  objednatele
uzavří t č i neuzavří t se Zhotovitelem Smlouvu;

11.7 Zhotovite! neprovedl ž ä dné  kroky ani nebylo zahájeno ž ádné  ŕ í zeni (a nic takové ho podle
nejlepš ĺ ho vědomí  Zhotovitele ani nehrozĺ ), které  by vedlo k likvidaci č i zahájení
insolvenč ní ho ří zení  vů č i Zhotoviteli;

11.8 Zhotovitel neprodleně oznáml objednateli, Że byly uč iněny urč ité  kroky nebo bylo zahájeno
urěité  ří zení , které  by mohlo vé st k likvidaci č izahájení  insolvenč ní ho ří zení  vů öiZhotoviteli;

ĺ í .9 Zhototovitel se podrobně seznámil s povinnostmi, které  mu vyplývají  ze Sm|ouvy a s
dť lsledky, které  zpŮsobĺ  jejĺ ch pří padné  nesplnění .

12.

12.1

PoJtŠ TĚNi zHorovlTELE
Pľ ovádění  stavebnĺ ch pracĺ

(a) Zhotovitel prohlaš uje, ž e má ke dnĺ  uzavření  Smlouvy siednáno dále uvedená pojiš těnĺ  a
tato pojiš těnĺ  bude udrż ovat do data uvedené ho ve Smlouvě a bude řádně platit pojistné ,
jakož  l plnit vś echny dalš í  povinnosti zpojiš tění  vyplývají cí , tak aby pojistné  p|nění
nebylo ohroŽeno.

(b) Zhotovitel je povinen zajistit:
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12.2

12.3

12.4

12.5

13.

í 3.í

(i) pojiš tění  odpovědnostĺ  za š kodu způ sobenou třetí m osobám ěi objednateli
vč etně pojiš tění  odpovědnosti za š kodu zpŮsobenou stavební  a montáŽní
č inností  na pojistnou ěástku, její Ž minimální výš e je stanovena ve Smlouvě; a

(ii) pojiš těni stavebně montáŽní ch rizik zdů vodu vyš š ĺ  moci, Živelné  pohromy nebo
zásahu třetĺ  osoby při výstavbě Dí la na pojistnou č ástku, jejĺ ž  minimální  výš e je
stanovena ve Smlouvě; a

(iii) přĺ padná dalš í  pojiš tění , vyŽadovaná podle Smlouvy a/nebo právnĺ ch předpisů .

Prováděnĺ  proiekč ní ch č innostĺ

(a) Zhotovitel prohlaš uje, Že má ke dni uzavření  Smlouvy sjednáno dále uvedená pojiš tění  a
tato pojiš tění  bude udrŽovat do data uvedené ho ve Smlouvě a bude řádně platit pojistné ,
jakoż  i plnit vš echny da|Š í  povinnosti z pojiš tění  vyplývajĺ cí , tak aby pojistné  plnění
nebylo ohroŽeno.

(b) Zhotovitelje povinen zajistit

(i) pojiš tění  odpovědnosti za š kodu způ sobenou třetĺ m osobám č i objednatele na
pojistnou č ástku, její Ž minimální  výš e je stanovena ve Smlouvě; a

(ii) pří padná dalš ĺ pojlš tění , vyŽadovaná podle Smlouvy a/nebo právní ch předpisů .

Zhotovitel není  oprávněn sní Žit výŠ i pojistné ho krytí  nebo podstatným způ sobem změnit
podmí nky pojiš těnĺ  odpovědnosti v neprospěch objednatele bez předchozí ho pĺ semné ho
souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je povinen na předchozí  ż ádost objednatele kdykoliv po dobu trvánĺ  Smlouvy
předloŽit objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu nebo potvrzení  přĺ sluš né  pojiš ť ovny,
přip. potvrzenĺ  pojiš tbvacĺ ho zprostředkovatele (insurance broker), prokazujĺ cĺ  existenci
jejich pojiš těn í  odpovědnosti.

Pojiš tění  odpové dnosti za š kodu zpŮsobenou Zhotov|teIem třetĺ m osobám musí  rovněź
zahrnovat i pojiš těnĺ  vš ech pří padných poddodavatelů  Zhotovitele, pří padně je Zhotovite!
povinen zajistit, aby obdobné  pojiš tění  v přiměřené m rozsahu sjednali ivš ichni jeho
poddodavatelé , kteřĺ se pro něj budou podí let na poskytování  plnění dle SmIouvy.

oDsTouPENĺ  oD sMLoUvY
objednatel má právo od Smlouvy odstoupit v zákonem stanovených přĺ padech a dále
v následují cí ch přĺ padech:

(a) zjistĹlĺ  po uzavření  Smlouvy, te nebude schopen plnit své  finanč nĺ  závazky ze Smlouvy
vyplývajicÍ , ač kolĺ v před uzavření m Smlouvy na zák|adě jemu dostupných infoľ mací  tuto
skuteč nost nepředví dal a ani předvĺ dat nemohl (zejmé na nebudou-lĺ  obiednateli
přidé leny rozpoč tové  prostředky). V takové m připadě objednatel uhradí  Zhotoviteli tu
č ást plněnĺ , která iiŽ byla na základě Smlouvy Zhotovitelem provedena do okamŽiku
doruč enĺ  odstoupení  od Smlouvy Zhotoviteli;

(b) vŮč i Zhotovite|i bude probí hat insotvenč nĺ  ří zení ' v němż  bude vydáno rozhodnutí
o ú padku, nebo insolvenč nĺ  návrh bude zamĺ tnut proto, ž e majetek Zhotovitele
nepostač uje k ú hradě nákladl]l insolvenč ní ho ří zenĺ , nebo jestliŽe Zhotovitel vstoupĺ  do
likvidace;

(c) Zhotovitel nedodrŽí  podmĺ nky stanovené  pro změnu poddodavatelů  stanovené  ve
Smlouvě;

(d) Zhotovitel pozbude oprávněnĺ  vyŽadované ho právnĺ mi předpisy k ěinnostem, k jejichŽ
prováděnĺ je Zhotovitel povinen dle té to Smlouvy;

(e) Zhotovitel pozbude které hokoliv jiné ho kvalifikaění ho předpokladu, jehoŽ splnění  bylo
předpokladem pro zadä ni Veřejné  zakä zky;

(f) Zhotovitel ve lhů tě do 10 dnŮ od doruč ení  výzuy objednatele neprokáŽe a nedoloż í
trvánĺ  platné  a ú č inné  pojistné  smlouvy dle Smlouvy;
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(g) Zhotovitel poruš í  tuto Smlouvu podstatným způ sobem, přič emŽ za podstatné  poruš enĺ
se povaż uje opakované  poruš enĺ  jiné  dohodnuté  povinnosti, které  pří sluš ný Zhotovĺ tel
nenapraví  anĺ  vdodateč né  lhů tě pro nápravu, která nebude kratš ĺ  neŽ 10 kalendářnĺ ch
dnů  od výzvy ze strany objednatele;

(h) Zhotovitel se dopusti závaŽné ho č i opakované ho pochybeni při plnění  tohoto nebo
jiné ho smluvní ho vztahu s objednatelem, které  vedlo ke vzniku š kody, k předč asné mu
ukonč ení  smluvní ho vztahu nebo jiným srovnatelným sankcĺ m;

(i) Zhotovitel se stalfakticky nebo právně nezpŮsobilým ke zhotovenĺ  Dĺ la.

13.2 Zhotovite! je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze v přĺ padě, ż e objednatel bude v
prodlení  s ú hradou Faktury nebo jejĺ  ěásti po dobu delš í  než  š edesát (60) dnů  a své
prodlenĺ  nenapravil ani na základě předchozí  pí semné  výzvy Zhotovitele k nápravě. Pro
vylouč ení  pochybností  se uvádí , Že Zhotovitel neni oprávněn od Smlouvy odstoupĺ t nebo ji
vypovědět č ijinak jednostranným ú konem ukonč it její  ú č innost jakýmkotiv jiným zpŮsobem,
neŽ jaký je sjednán ve Smlouvě a v těchto obchodnĺ ch podmí nkách. Veš kerá dispozitivnĺ
ustanovenĺ  obč anské ho zákoní ku umoŽňujĺ cĺ  takové  jednostranné  ukonč enĺ  Smlouvy se
tí mto vyluč ujĺ .

í 3.3
13.4

ĺ 3.5

13.6

14.

14.1

14,2

odstoupení  od Smlouvy musí být provedeno pí semně a musí být doruóeno druhé  Straně.

V pří padě odstoupení  od Smlouvy Smlouva zaniká ke dni doruěení  odstoupení od Srntouvy
druhé  Straně (tj. s ú ěinky ex nunc).

Pokud nenĺ  ve Smlouvě uvedeno jinak, v přĺ padě předč asné ho ukoněení  Smlouvy se
Strany zavazu1i vypořádat svá vzájemná práva a povinnosti vyptývajĺ cĺ  ze Smlouvy do
š edesáti (60) dnú  od jejiho zánĺ ku.

Ukonč enÍ m od Smlouvy nejsou dotč ena práva Stran na ú hradu smluvnĺ ch sankcí  a na
náhradu ú jmy, jakož  i nároky objednatele na odstranění  pří padných vad jiŽ provedené ho
Dí la č i ujednání  týkají cí  se záruky na jakost Dlla, popř. Licence.

oÜvĚnľ ĺ É  !NFoRlUlAcE

Strany jsou povĺ nny utajit veš keré  informace, které  se dozvěděly v rámci uzaví ráni a plněnĺ
Smlouvy, tvoří cĺ  jejĺ  obsah, a informace, které  si vzájemně sdělily nebo které  vyplynou z
plnění  Smlouvy (dále jen ,,Dů věľ né  informace'').

Strany nesdělí  Dů věrné  informace třetí  osobě a přijmou taková opatření , která znemoŽní
jejich pří stupnost třetí m osobám. Ustanovenĺ  předchozí  věty se nevztahuje na Dů věrné
informace:

(a) které  byly v době jejich zveřejněnĺ  vš eobecně známými;

(b) které  se staly nebo stanou vš eobecně známými ěi dostupnými jinak neŽ poruš ení m
povinností  Stran, jejich zaměstnancť l' poradcÚl nebo konzultantŮ vyplývají cich ze
Smlouvy;

(c) které  byly zveřejněny na základě povinnosti dané  obecně závaznými právnĺ mi předpisy
nebo na základě pravomocné ho soudní ho rozhodnutĺ  nebo pravomocné ho rozhodnutĺ
orgánů  státnĺ správy;

(d) k jejichŽ zveřejnění  dala druhá Strana výslovný souhlas.

Není -li ve Smlouvě uvedeno jinak, Strany potvzují , ż e skuteč nosti uvedené  ve Smlouvě
nepovaż ují  za obchodní  tajemství  podle s 504 obč anské ho zákonĺ ku a udělují  svolení
k jejich už ití  a zveřejnění  bez stanovení jakýchkoli dalš í ch podmĺ nek.
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14.3

14.4

14.5

í 5.
ĺ 5.1

15.2

Strany smí  DŮvěrné  informace poskytnout svým spolupracovní kŮm jen tehdy, jestliŽe tito
spolupracovnĺ ci budou vázán| ať  uŽ na základě Smlouvy Öi zákona, povĺ nností  zachovávat
dŮvěrnost DŮvěrných informací , a to přinejmenš ĺ m v rozsahu dle Smlouvy. Strany plně
odpoví dajĺ  za poruš enĺ  té to povinnosti ze strany svých spolupracovnĺ ků  tak, jako by
Smlouvu poruš ily samy.

Zjistí -li Strana, Že doš lo nebo mŮŽe dojí t k prozrazení  resp' zĺ skání  Dů věrných informacĺ
neoprávněnou osobou, zavazuje se neprodleně informovat o té to skuteč nosti druhou
Stranu a podniknout veš keré  kroky potřebné  k zabráněnĺ  vzniku ú jmy nebo k její mu
maximální mu omezení .

Strany se zavazují  vrátit s| na jejich Žádost neprodleně veš keré  materiály obsahují cĺ
Dů věrné  informace věetně vš ech přĺ padných kopiĺ  nebo pí semně č i e_mailem potvrdit, Že
tyto materiály, resp. kopie byly znič eny.

zmĚNY sMLouVY, pisemľ ĺ Á FoRMA, DoRUcovÁNí
Smlouva mů Že být měněna pouze pí semnými dodatky odsouhlasenými oběma Stranami a
při dodrŽení m náleŽitostí  daných zzvz, vyjma změny kontaktní ch ú dajů  Stran, pokud se
týkají  adres, jmen' telefonní ch' faxových a e - mailových spojenĺ , kde postač í jednostranné
oznámení  zaslané  druhé  Straně. objednatel mů Že namí tnout nepIatnost Smlouvy a/nebo
její ho dodatku z dů vodu nedodrŽení  formy kdykoliv' a to i kdyŽ jiŽ bylo započ ato s plnění m.

Pro ú ěely Smlouvy a těchto obchodnĺ ch podmí nek se výluěně v dále uvedených přĺ padech
a v pří padech uvedených ve Smlouvě nebo v těchto obchodnĺ ch podmí nkách za pĺ semnou
formu povaŽuje listinná forma, a to pro komunikaci Stran, jejimž  předmětem je (i) ukonč ení
Smlouvy nebo (ii) změna Smlouvy nebo (iii) odstranění  závadné ho stavu vyvolané ho
některou ze Stran poruš ení m povinnosti vyplývají cí ze Smlouvy a/nebo těchto vš eobecných
a/nebo jednotlivých zvláš tní ch podmí nek (např. prodlení  se spInění m Dí la ve stanovené m
termí nu, prodleni s ú hradou Faktury a poskytnutí  dodateč né  lhů ty pro odstraněnĺ
závadné ho stavu), a to vč etně uplatnění  práv zodpovědnosti za vady, nebo (iv) výzvy
k ú hľ adě sm|uvní ch pokut některou ze Stran, přič emŽ oznámení  uvedená v bodech (i) aŽ
(iv) vč etně v tomto č lánku těchto obchodní ch podmĺ nek musí  být doruč ena na aktuáInĺ
adresu sldla druhé  Strany. oznámení  dle tohoto č lánku těchto obchodní ch podmĺ nek
mohou být doruč ena (i) osobně, (ii) doporuěeným dopisem poŠ tou s potvzenĺ m o doruöení
nebo (iii)kurýrní  sluŽbou s potvzení m o doruč ení . oznámenĺ  dle tohoto č lánku těchto
obchodní ch podmí nek budou povaŽována zařádně doruč ená rovněŽ v pří padě, kdy budou
doruč ena do datové  schránky druhé  Strany z datové  schránky Strany č iní cí  takové
oznámení .

RozHoDNÉ  pnÁvo A VÝLuKY
Práva a povinnosti Stran výslovně neupravená touto Smlouvou se ří dĺ  č eským právní m
řádem, zejmé na pak obč anským zákonĺ kem. Stľ any se dohodly, ž e na práva a povinnostĺ
vyplývajĺ cí  ze Smlouvy se nepouŽijĺ  veš kerá ustanovenĺ  Ví deňské  ú mluvy o mezinárodní
koupi zboż ĺ , jejichŽ vylouč ení tato ú mluva připouš tí .

Jakýkoliv spor mezi Stranami vzniklý v souvislosti s touto Smlouvou bude s koneč nou
platností  vyřeš en pří sluš nými soudy Č eské  repubtiky podle procesnĺ ch předpisů  teské
republiky, pokud se Strany nedohodnou jinak. Strany se dohodly, ż e mí stně přĺ sluš ným
soudem k projednání  těchto sporů  je obecný soud objednatele.

Pokud se jaké kolĺ  ustanovení  Smlouvy a/nebo obchodní ch podmí nek stane nebo bude
urč eno jako nep|atné , neú č inné  nebo nevynutitelné , pak taková neplatnost, neú č innost
nebo nevynutitelnost neovlivní  (v nejvyŠ š í  moŽné  mĺ ře dovolené  právnimi předpisy)
platnost, ú č innost nebo vynutitelnost ostatnĺ ch ustanovení  Smlouvy a obchodní ch
podmĺ nek. Pro takový přĺ pad se Strany zavazujl, Že bez zbyteč né ho odkladu nahradí
neplatné , neÚč inné  nebo nevynutitelné  ustanovení  ustanovenÍ m platným, ú č inným a
vynutitelným, aby v maximálnĺ  moŽné  mí ře dovolené  právní mi předpisy bylo moŽné
dosáhnout stejné ho ú ěinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovenĺ m,
popří padě uzavřou novou smlouvu'
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17.

17.1
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17.5

Strany ve smyslu s 630 odst. 1 oběanské ho zákoní ku prodIuŽují  dé lku promlěecí  doby práv
objednatele, jakoŽto věřitele, vyplývajĺ cí ch ze Smlouvy na dobu patnácti (15) let.

Pro přĺ pad uzaviráni té to Smlouvy a dodatků  k ní  Strany vyluč ují  pouŽitÍ  s 1740 odst. 3
oběanské ho zákoní ku, podle něhoŽ Smlouva ěi dodatek mohou být uzavřeny i při
nedosaž enĺ  ú plné  shody pĄevů  vů le Stran.

Zhotovitel na sebe bere ve smyslu s í  765 odst. 2 obč anské ho zákonĺ ku, resp. $ 2620 odst.
2 obč anské ho zákoniku nebezpeč í  změny okolnostĺ . Zhotovĺ teli tak nevznikne právo
domáhat se obnovení jednání  o Smlouvě v pří padě podstatné  změny okolností  ve smysIu $
1765 odst. 1 obč anské ho zákoní ku anĺ  právo poŽadovat zvýš ení  Ceny Dĺ la soudem
v přĺ padě zcela mimořádných nepředví datelných okolností  dle ustanovenĺ  $ 2620 odst. 2
oböanské ho zákonĺ ku. Zhotovitel nenĺ  oprávněn podat v souladu s ustanovení m $ 1766
obč anské ho zákoní ku návrh soudu na změnu závazku ze Smlouvy.

S ohledem na uzavření  Smlouvy mezi podnikateli v rámci jejich podn|kánĺ  se Strany dále
v souladu s ustanovení m $ 1801 oběanské ho zákoní ku dohodly, ž e pro ú ěe|y Smlouvy se
nepouŽijĺ  ustanovenĺ  s 1799 a S 1800 oběanské ho zákoní ku o smlouvách uzavĺ raných
adhezní m způ sobem'

Zhotovitelse podle s 2000 odst. 2 obč anské ho zákoní ku vzdä vä  práva domáhat se zruš ení
závazkv ze Smlouvy.

Ustanovení  s 1808 a 1809 (závdavek)' s 1987 odst. 2 (zapoötení  neurěitých a nejistých
pohledávek)' s 2050 (smluvní  pokuta a náhrada š kody) a $ 2609 (své pomocný prodej)
obč anské ho zákonĺ ku se na tuto Smlouvu a na vztahy ze Smlouvy vyplývají cĺ  nepouŽijí .
Pro vyIouč ení  vš echny pochybnostĺ  se uvádĺ , ž e závazek dle Smlouvy není  fixnĺ m
závazkem podle s 1980 obč anské ho zákoní ku.

Ustanovenĺ  s1932 a $'ĺ 933 oběanské ho zákoní ku se nä  tuto Sm|ouvu nepouŽijí . Existuje-li
ví ce spĺ atných závazkť l vzniklých ze Smlouvy, je výhradní m právem objednatele urěit, na
jaký závazek bude nejdřĺ ve plněno.

Strany vyluč ují  pro Smlouvu pouŽĺ tí  ustanovení  s 2609 obč anské ho zákonĺ ku o
své pomocné m prodeji a ustanovení  $ 2595 obč anské ho zákoní ku o odstoupení  Zhotovitele
pro nevhodný pří kaz nebo nevhodnou věc. Strany prohlaŠ ujĺ , ž e pro právní  vztahzalož ený
touto Smlouvou se rovněŽ vyluč uje aplikace s 2611 obč anské ho zákoní ku (moŽnost
poŽadovat poskytnutí  přiměřené  č ásti odměny).

Pro vylouč eni pochybnostĺ  Strany ujednávají , Že ke splněnĺ  peněŽité ho dluhu podle
Smlouvy nelze pouż í t směnku.

z^K^zzAPocTENĺ , ZAsTAVENĺ  A PosToU PENĺ

Zhotovitel je oprávněn započ í st své  splatné  i nesplatné  pohledávky vů č i objednateli
výluč ně na základě předchozí  pí semné  dohody s objednatelem.

Zhotovitel je oprávněn zastavit jaké koli své  pohledávky vů č i objednateli vyplývají cĺ  ze
Smlouvy a/nebo obchodnĺ ch podmĺ nek výluč ně na základě předchozĺ  pí semné  dohody s
Objednatelem.

Zhotovitel nenl oprávněn postoupit jakákoli svá práva vyplývajĺ cĺ  ze Smlouvy a/nebo
obchodnĺ ch podmí nek na třetí  osobu bez předchozí ho pí semné ho souhlasu objednatele, a
to ani č ásteč ně.

Zhotovitel je oprávněn postoupit Smlouvu jako celek na třetí  osobu pouze s výslovným
předchozí m pisemným souhlasern objednatele.

objednatel je oprávněn postoupit jakákoliv práva vypIývají cí  ze Smlouvy a/nebo
obchodní ch podmí nek anebo postoupit Smlouvu jako celek na třetí  osobu i bez souhlasu
Zhotovitele, avš ak pouze tehdy, pokud se tak stane v rámci koncernu, iehoŽ je objednatel
ölenem.
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Úč lľ ľ osľ  sMLouVY A REGIsTR sMLuV oBJEDNATELE
Vztahuje-li se na Smlouvu povinnost uveřejnění  v registru smluv dle zákona ě. 34012015
Sb., o zvláš tní ch podmí nkách ú č innosti někteých smluv, uveřejňování  těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí  její  uveřejnění  objednatel. Smlouva
v takové m připadě nabývá ú č innosti jejĺ m uveřejnění m v registru smluv a Zhotovitel je
oprávněn započ í t s plněnĺ m podle Smlouvy nejdří ve po nabytĺ  ú č innosti Smlouvy.
V ostatní ch přĺ padech nabývá Smlouva ú č innosti dnem její ho uzavřenĺ .

Zhotovitel souhlasí  s tí m, aby Smlouva byla uvedena v Centrálnĺ  evidenci smluv
objednatele (cEs TsK), která je veřejně přistupná a která obsahuje ú daje o Stranách,
předmětu Plněnĺ , č Í selné  oznaöenĺ  a datum její ho podpis'

zÁvĚneč ruÁ u.lroľ ĺ Áľ ĺ ĺ
Smlouva obsahuje ú plné  ujednánĺ  o předmětu Smlouvy a vš ech náleŽĺ tostech, které  Strany
měly a chtěly ve sĺ nlouvě ujednat, a které  povaŽujĺ  za dů lež ité  pro závaznost Smtouvy'
Żaang projev vů le Stran uč iněný přijednání  o Smlouvě ani projev vŮle uöiněný po uzavření
Smlouvy nesmí  být vykládán V rozporu s výslovnými ustanovenĺ mi Smlouvy a nezakládá
ž ádný závazek Žádné  ze Stran' Smlouva nahrazuje veš keré  ostatńĺ  pĺ semné  č i ú stní
dohody uč iněné  ve věci předmětu Smlouvy.

Strany sjednávajĺ , Že si nepřejí , aby nad rámec výslovných ustanovení  Smlouvy byla
jakákoli práva a povinnosti dovozovány zdosavadní  č i budoucĺ  praxe zavedené  mezi
Stranami č i zvyklostí  zachovávaných obecně č i v odvětvĺ  týkajĺ cĺ m se předmětu Smlouvy,
ledaŽe je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedené ho si Strany potvrzujĺ ,
ž e si nejsou vědomy ž ádných dosud mezi nimi zavedených obchodní ch zvyklosti č i praxe.

Strany si sdělily vš echny skutkové  a právní  okolnosti, o nichŽ k datu podpisu Smlouvy
věděly nebo vědět musely, a které  jsou relevantní  ve vztahu k uzavřeni Smlouvy. Kromě
ujiš těnĺ ' která si Strany poskytly ve Smlouvě, nebude mĺ t Žádná ze Stran ž ádná dalš i práva
a povinnosti v souvislosti s jakýmikoli skuteěnostmi, které  vyjdou najevo a o kterých
neposkytla druhá Strana inÍ ormace při jednání  o Smlouvě. Výjimkou budou přĺ pady, kdy
daná Strana ú myslně uvedla druhou Stranu ve skutkový omylohledně předmětu Smlouvy.

JestliŽe kterákoli ze Stran přehlé dne nebo promine jaké koliv neplnění , poruš ení , prodlení
nebo nedodrŽení  nějaké  povinnostĺ  vyplývají cĺ  ze Smlouvy, pak takové  jednánĺ  nezakládá
vzdání  se takové  povinnosti s ohledem na jejĺ  trvají cí  nebo následné  neplněnĺ , poruš ení
nebo nedodrŽení  a ž ádné  takové  vzdáni se práva nebude povaŽováno za ú č inné , pokud
nebude pro kaž dý jednotlivý přĺ pad vyjádřeno pĺ semně.

Tyto obchodní  podmí nky nabývají  platnosti a ú č innostijakoŽto nedí lná souč ást Smlouvy ve
stejný den, kdy nabude ú öinnosti Smlouva.
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Přĺ loha č j.2 _ Podrobná speciÍ ikace dí la

Dí lo

Předmětem akce je realizace projektové  dokumentace ke stavbě: Na Hřebenkách,
zpomalovacÍ  prahy č . akce: 1065. Jedná se o dokumentaci pro výběr zhotovite|e DVZ.
Předmětem dokumentace bude vyrovnání č i ú drŽba stávají cí ch zpomalovací ch prahŮ v ulici
Na Hřebenkách a odstranění jednoho zpomalovací ho prahu. V rámci dokumentace dojde
k zaměření  aktuální  stavu' zhodnocení  a zobrazení  vyhovujĺ cí ho řeš ení  v rámci DVZ.
Vyhotovení DVZ bude v elektronické  podobě na FIesh disku a budou vytiš těny 3 paré
v papí rové  podobě.
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