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Žádost o poskytnutí informací dle zákona č,. Lo6/Lg99 sb.

Žadatel: Spolek pro udržitelný rozvoj regionů, lČo: 02672359, se sídlem
Mezníkova 273/L3, Žabovřesky, 6].6 0O Brno

Předmět žádosti: Poskytnutí informací o subjektech, které se v poslednÍch 3 letech přede dnem
doručení této žádosti dopustily závažnýcĘ nebo dlouhodobých pochybení při
plnění smluvnĺho vztahu s Vámí, jako zadavatelem veřejné zakázky ve smyslu
5 48 odst. 5 pĺsm' d) zákona č. t34/2ot6 Sb., o zadáváníveřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, které vedly ke vzniku škody, předčasnému
ukončení smluvního vztahu nebo jinýrn srovnatelným sankcím.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svoboĺĺném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, Vás žádáme o poskytnutí identifikačních údajů takov'ých subjektů, identifikaci
předmětného smluvního vztahu, identifikaci pochybení při plněnÍ smluvního vztahu a způsob,
jakým bylo předmětné pochybĺ:ní řešeno,

Pro úplnost žadatel upřesňuje význam pojmů uvedených v předmětu žádosti tak, že:

. závažnými nebo dlcluhodobými pochybeními se ĺná na mysli zejména:
o pochybení, v jehož důsledku došlŁ! předčasnému ukončenísmluvního vzt?hu;
o pochybení, v jehož důsledku došll ke vznIku škodY;
o pochybení, v jehož důsledku g|gfui k uplatnění iinÝch srovnat-elných sankcí.r předčasným ukončĺlním smluvního vztahu se má na myslizejména:
o odstoupení. od smlouvY (pclkud se jedná o odstoupení od sm|ouvy z důvodu

pochybení zakládajícĺ důvod pro takové odstoupení);
o dohoda (pokud je důvodem předčasného ukončení smluvního vztahu pochybenÍ

při plnění sľnluvního Vztahu);
o výpověd' (pokud důvod předčasného ukončení smluvního vztahu spočívá

v pochybení při plněnísmluvního Vztahu);

' škodou se má na mysli maietková úiĘna vviádřitelná v penězích;
o vznikem škody se má na mysliškoda vzniklá:

o po[ušením smĺuvní povĺnnosli, nebo
o p*orušením zákona;

. jinými srovnatelnýľni sankcemi se má na mysli zejména;



a

o sankce smluvní, tj. vyplývající z obchodních podmínek smlouvy na veřejnou
zakázku - tzn. zejména smluvní pokuta a úrokv z pl.odlení;

o iiné sankce spoiené s předmětem veřeiné zakázkV - tzn. zejména náhrada škody
podle občanského zákoníku a úroky z prodĺení (nenĹli jejich výše určenat
v obchodních podmínkách a pľo jejich stanovr:ní se použije nařízení vlády
č. 351/2013 sb').

rozhodným okamžikem pro účely určeníokamŽiku, kdy se subjekt v pozici dodavatele ve
smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek dopustil závažného pochybení je:

o den, kdy svým .iednáním či opomenutím naplnil podmínky pro předčasné
ukončení smluvního vztahu;

o den, kdy svým jednánírn či opomenutím způsobil vznik škody, která je zároveň
důsledkem pochybení při plnění smluvního vztahu;

o den, kdy svým jednáním či opomenutím porušil smluvní povinnost odůvodňující
uplatnění jiných srovnatelných sankcí,

Za předpokladu, že poskytnete některé z výše uvedených informací, Vás ve smyslu zákona
č. 106/1999 Sb,, o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, současně
žádáme o poskytnutí kopií příslušných dokumentů prokazujících Vámi poskytnuté informace,
přičemž za příslušné dokumenty jsou považovány zejména smlouva, na jejímž základě byl realizován
smluvní vztah se subjektem, dohoda o předčasném ukončení smluvního vztahu, výpověd'smluvníhcl
vztahu, doklad potvrzující vznik škody, doklad o uplatnění smluvnÍ pokuty nebo dokladu o uplatnění
úroku z prodlení atd.

Uvedené informace, spolu s požadovanými dokurnenty, zašlete, prosím, elektronickou formou
v zákonem stanovené lhůtě patnácti dnů ode dne přijetí této žádosti na émailovou adresu

!n f o @ z a va zkQ.vvUa ck I ist. cz.

V Brně dne 31.07.2017

Vojtěch Portl

Spolek pro udľžitelný rozvoj
regionů, spolek
Vojtěch Pońl, ředitel

Digitálné podeDral Vojtéch Portl
DatUň: 20l 7'07'3 l 09:35:] 7

+02'00'



Úřad městské části Brno-Bohunice

VáŠ dopis t.j
Ze dne:
NaŠe Č.j.
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail.
Datum:

01.08.2017
BBOH/04590/17lTS
Mgr. KaŠparovská
547 423 828
547 352 946

10.08,2017

Spolek pro udrŽitelný rozvoj regionŮ
Mezníkova 273113
616 00 Brno

Žiĺdost o poskytnutí informací dte zákona č. 106/1999 sb.

Váż.ení,

na základě Vaší Žádosti ze dne o1'o8.2017 ohledně poskytnutĺ informace o subjektech, kterése v posledních 3 letech dopus1ily závaŽných nebo dlbuhodobých po.ľ1ýĹ"nĺ při plnění
smluvnĺho vztahu ve smyslu $ ł8 ódst..5 píóm d) zákona 134ĺ20\6 sb vam sdělujeme, Žedle našeho posouzenĺ neevidujeme Žádný subjékt, který by se dopustil závaŽných nebodlouhodobých pochyben ĺ.

MČ Brno-Bohunice vznikla
spoleČnosti KALAHA, ä'S.,

pouze
Zelezná

škoda v poslednĺch třech letech z
1a, 619 00 Brno v souvislosti s prováděnĺm dÍla

plněnĺ závazku

,,Zateplenĺ objektu radnice v MČ Brno -Bohunice a to, při nenadálé Žĺvelné události
ldentifikace subjektu: KALAHA a,s., lČ: 255 62151, Brno, Mařĺkova 1899/1ldentifikace smluvnĺho vztahu: veřejná zakázka na akci realizace zateplení budovy ÚMČBrno-Bohunice na jaře 2015 - smlouva o dílo (stavební práce) ze dne 18.12.2014
ldentifikace poch ybení při plnění smluvního vztah u: nedostateöná ochra na-stavby před

MC zatečenĺmzatečením v dŮsle dku sráŽek s následkem poškozenĺ zařízenl kanceláří Ú
a (poruŠenĺ smluvnĺch ujednánĺ9.49a9 sm uvy o o s vazbou na ujednání 9'3'1)
Způsob řešení poch ybení: Uplatnění nároku na náhra du Škody vŮči dodavateli ,Ęb

Kopie dokumentů:
Doklad p
Smlouva
Smlouva
proíilu za

otvrzujĺcí vznik škody: uplatněnÍ náľoku na náhradu škody z 14,1o.2015
o dĺlo č objednatele 08_135/14ffS vöetně dodatku Ö. 1

o dílo č objednatele 0B_135/14lTS včetně přÍloh a dodatku ö' 1 je dostupná na
davatele https://www, vhod ne-

e o
ektu-

ravem

llona Kašparovská
ucí odboru technických sluŽeb
Brno-Bohunice

. . - statutśrľlí m$911r g;"no
.. 

Mö9tl'kĹ{ cĺst ui,lo-ĺ;it ur"'''.u, Urad }tislĺ;ké ĺ](-- Ż,^;;,;:,i.;r:t'J. ;ľB,ľn''"ä;

td di

o

Telefon: 547 423 81O
Fax' 547 352 946

Na vědomĺ: KALAHA a's., Maříkova 1899/.1,621 00 Brno

e

lČo: ąąggzzas
oll.' cząąggzzas

Bankovnĺ spojenĺ: Komerčnĺ banka Brno-město
Přĺjmový Účet: 19-519 086 o257lo1oo
Výdajový Účet: 19-519 081 o2.l7lo1oo



Smlouva o dílo
podle ustanovení s 2586 a násl. zákonač..891201'2 Sb., občanského zákoníku

čísloobjednatele: 08-735l74lTs
číslo zhotovitele:

1. sMLUvNÍ sľnłNy

objeđnatel:
Název:
Sídlo:

lČo:
bankovní spojení:

č. účtu:

zatoupený:
(dále jen,,obj ednatel")

Statutáľní město Bľno, MČ Bľno-Bohunice
Dlouhá 3,625 00 Bmo
449 92785
Komeľční banka
L9-519086025il0L00
Ing' Antonínem Crhou, starostou MČ

Zhotovitel:

Název KALAHA a,s,, ż;elerná \a, 619 00 Bľno

zapsaná v obchodním ľejstříku: u KS v Bľně, oddílB, vložka 5965

zastoupený: Stanislavem Langáškem
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických Ing. Libor šťasta

IČo: z55 621'51'

DIČ: CZ255621'51'

bankovní spojení: Čsog a.s.

č. účtu: Ż4871'1'1"9910300

(dále jen,,Zhotovitel" )

2. RozsAH pŘnpuĚľU sMtoUvY

2'1, Rozsah předmětu smlouvy
Předmětem smlouvy je zhotovení stavby - díla ,,Zatep|ení objektu radnice v MČ Brrro-

Bohunice" podle dále specifikované pľojektové dokumentace a dle pođmínek stanovelrýclr
dotčenými oľgány státní spľávy (DosS) dáIe též ,,díLa" .

Projektovou dokumentací se ľozumí pľojektová dokumentace s názvem ,,Zatep|eni objektu
ľadnice v MČ Bľno-Bohunice" vypracovanou společností DEA Energetická agentuľa s.ľ.o',

projektant Ing. Roman Jelínek, zodpovědná osoba Tomáš Sýkora, v období 091201'4 (dále též

PD).
2.1'.1'. Zhotovením díla se rozurní úplné, funkční a bezvadné pľovedení všech stavebnícl"r

a montážních prací a konstľukcí, včetně clodávek potřebných mateľiálů a zaŕízeni
nezbytnýclr plo řádné dokončení díla, dále pľovedení všech činností souvisejících
s dodávkou stavebních prací a konstľukcí jejichž provedení je pľo řádné dokončení díla
nezbytné (např' zaÍízení staveniště, dopľavní značení, bezpečnostní opatření apocl.) včetně

kooľdinační a kompletační činnosti celé stavby.



2.L.2. Součástí realizace díla je i vypľacování dílenské a výrobní dokumentace a dále
dokumentace skutečného pľovedení stavby.

2.1.3. Zhotovitel odpovídá za to| že dílo bude ľealizováno v ľozsahu, kvalitě a s paľametry,
stanovenými projektovou đokumentací, touto smlouvou a stavebním povolením.

2'1'.4. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky následující pľáce a činnosti:
2.1,'4.1'. zajištění všech nezbytných pľůzkumů nutných pľo řádné provádění a dokončení

díla,
2.L.4.2. zajištění a pľovedení všech opatření oľganizačního a stavebně technologického

chaľakteľu k řádnému pľoveđení díla,
2.1'.4.3. zdokumentování polohy a stavu všech pľvků a ľozvodů, kteľé budou zakryty,
2.1''4.4. zajištění pľůběžné fotodokumentace pľováděných pľací a její předání na CD při

předání stavby,
2.1'.4.5. zajištění a provedení všech nutných zkoušek ďe ČsN (případně jiných norem

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
2,1'.4.6. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle

zákona č..2211'997 Sb., o technických požadavcích na výľobky a o změně a doplnění
někteľých zákonlů, ve znění pozdějších předpisů - pľohlášení o shodě) a revizi
veškerých elektrických zaÍízeni s případným odstraněním uvedených záv ad,

2.1'.4.7. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušeŁ atestů a rcvizí podle ČsN
a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době
pľovádění a předání díIa, kteľými bude pľokázáno dosažení předepsané kvality
a předepsaných technických paľametľů dílą

2,1.4.8. zÍizení a odstľanění zaÍízeni staveniště včetně napojení na inženýľské sítě,
2.1,.4.9. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
někteľých dalších zákonű, ve znění pozdějších předpisů,

2.1'4.1'0. uvedení všech povľchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace,
chodníky, zeleřt, příkopy, pľopustky apod.),

2.1'.4.1'1'. důsledný úklid staveniště a okolí před pľotokolárním předáním a převzetím díla,
2.1.4.1Ż' v dostatečném předstihu před zahájením stavby a během stavby infoľmování

a komunikace s objednatelem,
Ż'1.4.13. umožnit pľovádění kontľol dokumentu i kontľol v místě ľealizace pľojektu všem

subjektum - pověřeným kontrolním oľgánům ČĘ
2.1'.4.1'4. poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeľé doklady související

s ľealizací dílą kteľé si mohou vyžádat kontrolní otgány,
2.1.4.15. umožnit pľovádění kontrol dokumentů i kontľol v místě ľealizace projektu všem

subjektum implementační struktury oPŽP, pověřeným kontľolním orgánům ČR
a pověřeným pľacovníkům Evľopské komise a Evľopského ťrčetního dvora,

2.1,4.L6. aľchivovat veškeľou dokumentaci související s přípľavou a realizací pľojektu do
konce roku2025,

2,7'4.17' Demontáž výplní otvoľů a montáź nových výplní otvorů během jednoho dne a po
jednotlivých místnostech,

2.1'4.1'8. V případě, že nastane situace, že nebude možné provést montáž nových výplní
otvoľů do c1otčených vybouraných otvoľů, kde byly původní výplně otvoľů během
jednoho dne, Zhotovitel na svoje náklady zajistí ostrahu staveniště po dobu, po
kteľou nebudou nové výplně otvoľů do dotčených stavebních otvoľů
namontovány.

2,1.4'19. Respektování úředních dnů (není možné provádět výměnu výplní otvoľů), výměna
výplní otvoľů bude prováděna od 13,00 hodin v neúřední dny,

2'1".4.20. Splnění podmínek DOSS a vlastníků nebo spľávců technické infrastrukfury,
Ż



2.1.4.Ż1.

2.1,.4.22.

2.1,.4.23.

Při pľovádění pľací zajistltbezpečný přísfup klientu 
''a 

ÚvtČ a v objektu ÚvĺČ'
Podľobný haľmonogľam pľací,
Plachty na zakrytí lešení musí být v souladu s platnými předpisy BOZP.

2.2.

2.2.1

2.2.2

2.3.

2.3.1

2.3.2

Pľojektová dokumentace stavby
Pľojektová dokumentace Pro provádění stavby

2.2.1'.1'. objednatel předá zhotoviteli dokumentaci pľo pľovádění stavby (DPS) při poclpisu
smlouvy o dílo.

2.2.1''2. Zhotovitel předá objednateli ke schválení výrobní dokumentaci, dílenské výkresy
a technologické postupy. Teclrnologický postup bude obsahovat přinejmenším
identifikační údaje zhotovitele, detailní pracovní postup rozepsaný do všeclr
činností a dodávek všech i pomocných mateľiálů, vyhodnocení významných ľizik
souvisejících s uvedenými pľacemi a opatření pľo eliminaci nebo omezení ľizik'

Projektová đokumentace skutečného pĺovedení stavby
2.2.2.1'. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypľacuje Zhotovitel jako součást

dodávky stavby.
2.2.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objec{nateli ve třeclr

vylrotoveních v gľafické (tištěné) pođobě a jednou v elektronické podobě nejpozději
do teľmínu předání a převzetí díla.

2'2.2.3. Dokumentace skutečného pľovedení bude provedena podle následujícíclr zásacl:

a) Do projektové dokumentace pľo pľovádění stavby všech stavebních objektů
a pľovozních souboľů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž clošlo

v pľůběhu zhotovení díla.
b) Ty části projektové dokumentace Pľo pľováclění stavby, u kteľých nedošlo k žáclným

změnám, budou označeny nápisem ,,beze zmén".
c) Každý výkres dokumentace skutečného pľoveđení stavby bude opatřen jménem

a příjmením osoby, kteľá změny zakľeslila, jejím podpisem a ľazítkem Zhotovitele.
d) U výkľesů obsahujících změnu pľoti pľojektu pľo pľovedení stavby bude přiložen

i doklad, Ze kterého bude vyplývat pľojednání změny s odpověcĺnou osobou
objednatele a její souhlasné stanovisko.

e) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připľavené k potvľzeľrí
stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, kteľá bude ve všech svých částech výrazně
označena ,,dokumentace skutečného pľoveđení" a bude opatřena ľazítkem
a podpisem odpovědného a opľávněného zástupce Zhotovitele s autoľizací.
V případě připomÍnek stavebního úřadu v ľámci schvalovacího řízení Zhotovitel
doplní, event. přepľacuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného
pľovedení.

Technická specifikace díIa
obě smluvní stľany se dohodly, že Zhotovitel dodá a namonfuje výľobky s obchoclními
názvy uveclené v Příloze č. 1 této smlouvy (oceněný soupis pľací ľesp. Nabíclkový
položkový rozpočet).
odchylka v posfupu Zhotovitele, která by měla negativní dopad na pľovedení díla dle
technologických přeclpisů pro montáž těchto výrobků nebo odclrylką kteľá by měla
negativní clopacl na kvalitu těchto výrobků pľoveclená bez souhlasu objednatele, se

považuje za podstatné porušení smlouvy.

3. TERMÍNY A MÍsTo PLNĚNÍ

3



3.1..

3.1".L.

3.1.2.

3.1.3.

3.L.4.

3.2.

Termíny:
Teľmín předání staveniště: nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy
o dílo;
Teľmín zahájení stavebních pľací (díla): nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne
p ře dpoklácl aného zahájení pľací (0L. 04 .201'5) ;

Teľmín dokončení stavebních prací (đíla): nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne
p ře dp oklád aného zahájeni prací ( 01 . 04 .2015) ;

Teľmín předání a převzetí díla: nejpozději do L0 kalendářních dnů ode dne dokončení
stavebních prací (díla);
Teľmín vyklizení staveniště: nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí
díla.
Zhotovitel je opľávněn dokončit pľáce na díle i před uplynutím lhůty plnění a objednatel je

povinen dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit.
Termín dokončení je závis|ý na řádném a včasném splnění součinností objednatele
dohodnuých ve smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodntrtých
součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stľanami k jiné

dohodě, prodlužuje se Teľmín dokončení díla o dobu shodnou s pľocllením objednatele v
plnění jeho součinností.
Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak L4 dnů se považuje za podstatné poľušení
smlouvy, ale pouze v případě, že pľodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na stľaně

Objednatele.
objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn stanovit Zhotoviteli závazný teľmín závazný
termín pro odstľanění poľušení povinnosti dle této smlouvy, a to zápisem do stavebního
deníku nebo jeho stanovením na kontľolním dnu stavby.

Místo plnění
Radnice Městské části Bľno-Bohunice, Dlouhá 57713, 625 00 Bľno, p. ě.1,929lŻ, k. ú. Bohunice
612006, Česká Republika.

4. CENA oÍrł A PoDMÍNKY PRo ZMĚNU SIEDNANÉ CENY

4,1'. Výše sjednané ceny
4.1,.1. Za Íádně zhotovené a bezvadné dílo v ľozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany

v souladu s ustanovenirn zák. č. 52611990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších přectpisů
dohodly na ceně:

4.1'.2. Nabídková cena celkem bez DPH (téžÍ,1v KL) 5.579.L30 Kč
pozn. KL = Krycí list nabídĘ.

4.2. Obsah ceny
4.2,1". Cena díla je oběma smluvními stľanami sjednána v souladu s ustanovením $ 2 zákona

č.526f'990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
4'2.2' Cena je stanovena podle oceněného soupisu stavebních pľací doclávek a služeb s výkazem

výměľ _ nabídkový tozpoěet, který je přílohou č 1" této smlouvy.
4.2'3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklacly a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému

a včasnému pľovedení díla. :

Cena obsahuje mimo vlastní pľovedení prací a dodávek specifikovaných v čl. 2. této

smlouvy zejména i náklady na:

- vybudování, uďržování a odstľanění zaÍízeni staveniště včetně nákladů na ostľalru
staveniště dle čl. z.1"4.1'B

4



4.3.

4.3.1,

- Splnění pođmínek DOSS a vlastníků nebo spľávců technické irrfrastruktury
- zakrytĺ lešení
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
- VyPľacování dílenské dokumentace a dokumentace skutečného pľovedení stavby
- opatření k ochľaně životního prostředí
- organizační a kooľdinační činnost
- poplatky spojené se záboľem veřejného pľostľanství
- zajištění nezbytných dopľavních opatření
_ pojištění stavby a pojištění osob
- likvidaci odpadu
- finančni záruky

Podmínky pľo změnu ceny
Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna Pouze za níže uveđených
podmínek'
Změna sjednané ceny je moźnáPouze
a) pokud objednatel bude požadovat i pľovedení jíných prací nebo docláveĘ než těch,

které byly předmětem Pľojektové dokumentace nebo pokud objednatel vyloučí
někteľé pľáce nebo dodávky z předmětu plnění.

b) pokud nastanou objektivně nepředpokládatelné đůvody pro změnu rozsahu prací
z důvodů, kteľé nebylo možno postihnout v ľámci Pľojektové dokumentace a s ní
souvisejícího stavebního prrizkumu a to v souladu se zákonem č. 13712006 sb.,

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZvZ").

Zpűsob sjednání změny ceny
Nastane-li některá z podmíneĘ za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel
povinerr pľovést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsoulrlasení.
Zlrotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny tepľve v případě, źe změna bude
odsouhlasena objednatelem ŕormou dodatku k této smlouvě.
Zlrotoviteli zaniká jakýkoliv náľok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí
nutnost jejího překľočení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté,

kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakláclá
pľávo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze Za

podmínek daných touto smlouvou.
Cenová kalkulace - nabídka případných vícepľací podle ođst. 4.3.2 písm. b) bude
vypľacována v souladu s metodikou RTS a oceněna dle nabídkových cen uchazeče.

U nových položek pak uchazeč použije datovou základnu RTS 2014lI, kteľou jedľrotně

poníži o 5%. objednatel si vyhrazuje pľávo u nových položek nabídku posoudit ŕoľmou
průzkumu trhu nebo zvolí posfup dleZYZ.
Postupy uvedené v odst. 4.4. anásL. musí být v souladu se ZYZ.
Pľo účely financování dodatečných stavebních pľací, kteľé splní podmínky ustanovení $ 23

odst. 7 písm. a) ZYZ, je stanovena tezeÍva pľojekfu ve výši 3,0 yo z nabídkové ceny podle
odst. 4.1'.2 této smlouvy, tedy ve výši 1'67,374,- Kč. Použiti rezervy pľojektu podléhá
schválení poskytovatele clotace a schválení objednatele a je možné povze foľmou
samostatnélro doclatku k této smlouvě.
Smluvní strany se dohodly, že $26Ż0, s26Ż1' a$2622 občanského zákoníku a ľovněž
obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným
ustanovením, se nepoužijí.

4.3.2

4'4.Ż

4.4.3.

4.4.4.

4.4.

4,4.1,

4.4.5.

4.4.6,
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5.2.

5.2.1.

5.2.2

5. PLATEBNÍ pooľĺÍNxy

5.1.

5.1.1

Zálohy:
objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. objednatel si však vyhrazuje pľávo, a to

v souladu s akceleračním opatření vydaným srŽp Čn na webových stľánkách pľogramu
oPŽP: httą:llwww.opzp'cz/clanekl2141227 lza\ohove-faktury-v-operacnim-Wogl:anlu-
zivotni-pľostĺedi-a-ieiich_moznost-zahrnuti-do-zadosti-o-platbu-v-ľoce-2014/, nařídit
zhotoviteli písemnou výzvou vystavit zálohovou faktuľu ato aź do výše 90% smluvní ceny
dle čl' 4'1,.2 této smlouvy. Zhotovitel má na základě této výzvy povinnost tuto zálolrovou
faktuľu objednateli vystavit a to nejpozději do 2 pľacovních dní ode dne doľučení této

výzvy' Splatnost a náležitosti zálohové faktuľy jsou stanoveny čl.5.3 a násl. této srnlouvy.
Výše záIohové platby bude stanovena V písemné výzvě, maximálně však do výše dle tohoto
článku.

Posťup plateb
Cena za dílo bude uhľazena na základě jednoľázového daňového dokladu (dále jen faktury)
vystavené Zhotovitelem po zhotovení díla.
Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do pátého dne ode dne uskutečrrění
zdanitelného plnění (viz níže) zjišťovací protokol pľovedených pľací sestavený na základě
Přílohy č. 1 této smlouvy (Dá|e též ZP)' objednatel je povinen se k tomuto ZP vyjáđŕit
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdľžení (nevyjáđří-li se ve stanovené lhůtě,
má se za to, že se ZP souhlasí) a po odsouhlasení objednatelem vystaví Zhotovitel faktuľu
nejpozději do 1'4. dne ode dne data uskutečnění zdanitelného plnění' ZP musí uvádět
položkově a celkově následující údaje:
a) cenu za ZP celkem,
b) pľovedeno v období,
c) pľovedeno od počátku uzavření Smlouvy,
d) zbývá pľovést dle této Smlouvy.

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum předaní a pŕevzetí díla uvedené na
předávacím pľotokolu' Nedílnou součástí konečné faktuľy je ZP, kteľý musí obsahovat
položkový ľozpočet skutečně vyÍakfuľovaných stavebních prací a dodávek.

Lhůťy splatnosti
Splatnost ŕaktuľy je 30 dní.
objednatel je však povinen uhrađit faktuľu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne
doručení faktuľy objednateli. Za dotučení faktuľy se považuje den předání faktuľy do
poštovní evidence Objednatele.

Náležitosti daňových dokladů (faktur)
Faktuľy zhotovitele musí foľmou a obsahem odpovídat zákonu č.56311'991' Sb., o účetrrictví,
ve znění pozdějších předpisů, zákonu č.235lŻ004 Sb., o dani z přidané hodnoty a musí
obsahovat:
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- iclentifikační údaje Ąednatele včetně DIČ
- iclentifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
- název projektu (,,Zatepleníobjektu ľadnice v MČ Bľno-Bohunice")
- popis obsahu účetního dokladu
- datum vystavení
- datum splatnosti
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- výši ceny bezdaně celkem

6

5.3.

5.3.1.

5.3.2.

5.4.

5.4.1,.



5.5.

5.5.1

5.6.

6.1.2

6.1.3

6.2.

6.2.1

6,2.2,

- sazbu daně
- cenu celkem včetně daně
- podpis odpovědné osoby zhotovitele
- přílohu _ soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu (téžvizZP)
- náležitosti stanovené s 435 občanského zákoníku

Teľmín splnění povinnosti zapIatlt
Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka odepsána z účtu

objednatele (případně odepsána zučtu úvěľujícího bankovního ústavu). Jestliže dojde z
důvodů na straně banky k prodlení s pľoveditelnou platbou fakfuľy, není objednatel po tuto

dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky'
Zhotovitel pľohlašuje, že

nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoĘ u zdanitelného plnění podle této smlouvy
(đále jen ,,dařl"),
nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane đo postavení, kdy nemůže

daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenacházi,
nezkľátl daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

6. MAIETKovÉ słNxcn

6.1,.

6.1,.1

Sankce za neplnění dohodnuých teĺmínů
Pokuđ bude Zhotovitel v prodlení pľoti sjednanému Teľmínu předání a převzetí díla je
povinen zap|atit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den

pľodlení a to pľvních ].5 dnů.
Pokud bude Zhotovitel v pľodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více jak 15 dnů je

povinen zaplatit objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 2.000 Kč za šestnácý
akaźdý další i započaý den pľodlení. Celková výše pokuty bude tedy od uvecleného

teľmínu 7'000 Kč zakaźdý den.
Prodlení Zhotovitele pľoti Teľmínu předáni a pĺevzetí díla sjednaného dle Smlouvy cielší
jak 30 dnů se považuje za podstatné poľušení smlouvy.

Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předaní a pÍevzeti díla
Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti c{nů od Teľmínu předání a převzetí díla
k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a pÍevzetl dila, je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu 5'000 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž

odstľaňování nenastoupil ve sjednaném teľmínu, azakaźđý den prodlení.
Pokud Zhotovitel neodstľaní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla
v dohodnutém termínu zapIatí objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč zakaždý nedodělek či

vadu, u nichž je v pľodleni a zakaždý den prodlení.

Sankce za neodstľanění ľeklamovaných vad
Pokud Zlrotovitel nenastoupí ve sjec{naném teľmínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů
ode dne obdržení ľeklamace objednateIe k odstľaňování ľeklamované vady (případně vad),

je povinen zaplatlt objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč zakaźdou reklamovanou vadu, na

jejíž odstraňování nenastoupil ve sjec{naném teľmínu a zakaźdý den prodlení.
Pokud Zhotovitel neoclstľaní ľeklamovanou vadu ve sjednaném teľmínu, je povinen
zaplatit objednateli smluvní pokufu 5.000 Kč za každou ľeklamovanou vadu, u níž je
v prodlení a zakaždý den prodlení.

6.3.

6.3.1..
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6.6.

6.6.1.

6.7.

6.7.1,

6.3.3' označilJi objednatel v reklamaci, źe se jedná o vadu, kteľá bľání řádnému užívání díIa,

případně hrozi nebezpečí škody velkého rozsahu (haváľie), sjednávají obě smluvní stľany
smluvní poktrty v đvojnásobné výši.

6.4,

6.4.1,

Sankce zanedodrźování BOZP na staveništi
Pokud Zhotovitel poľuší naŕízení stanovené plánem BozP nebo kooľdinátoľem BOZP, má

objednatel právo, na základě zápisu do stavebního deníku a poiízení fotogľafie
předmětného poľušení BozP, udělit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč zakaždé
zjištění akažđý i započ'aý den pľodlení odstľanění porušení podmínek dodrźováni zásad
B)ZP. Zjevnou vadu porušení BJZP musí objednateli nebo jeho zástupci (TDI), potvrdit
kooľdinátor BOZP. (Např' zasláním fotografie koordinátotovi BJZP pľostřeclnictvím
emailu).

Sankce za nevyklizení staveniště
Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném teľmínu, nejpozději však ve llrůtě do
patnácti dnů od Termínu předání a pŕevzeti díla, je povinen zaplatit objedrrateli smluvní
pokutu 5.000 Kč zakažđý i započaý den pľodlení.

Sankce za nepřítomnost stavebního deníku na staveništi
Pokud Zhotovitel nepředloží objednateli nebo jeho smluvnímu zástupci stavebrrí deník
v pľůběhu pľacovní doby, viz ustanovení odst. 8']..2 této smlouvy, je povinen zaplatlt
objednateli smluvní pokufu 2.000 Kč za každý takovýto případ. Za pracovní den se pro
účely tohoto odstavce považuje kaźdý den, kdy zhotovitel provádí stavební pľáce na
předmětném plnění této smlouvy.

TJrok z pľodlení a majetkové sankce za pľodlení s úhľadou
Pokud bude objednatel v pľodlení s úhľadou faktury pľoti sjednanému teľmínu je povinen
zaplatit Zhotoviteli úľok z pľodlení ve výši 0,a5% z đIužné částky zakaždý i započatý đen
pľodlení'

Sankce za nesplnění ustanoveni čL 9.4'14 této smlouvy.
V případě zjištění nesľovnalostí bude zhotovitel sankcionován částkou 500.000 Kč a je
povinen uvést celou dodávku do souladu se zadávacími podmínkami výběrového Íízení,

bez náľoku na úhľadu Íinančních ztrát s tímto spojených. Sankce plynoucí ze smlouvy za
pozdni dodání atd. jsou těmito postihy nepozměněny a platí v plném rozsahu.

Zap|acením sankcí dle tohoto článku není dotčeno pľávo objednatele na náhraclu škody
vznik\é mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zlrotovitele, s

nirnź je spojena sankce dle této smlouvy.

6.5.

6.5.1

6.9

7. STAVENIšTĚ

7.1,.

7.r.1

Předání a pÍev zeti Staveniště
objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do

deseti dnů po oboustľanném podpisu smlouvy o dílo, pokucĺ se strany písemně

nedohoclnou jinak. Splnění teľmínu předrání Staveniště je poclstatnou náležitostí smlouvy,
naníž je závislé splnění Termínu předaní a převzetí díla'
o předaní a pŕevzetí Staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě stľany

podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy đojde k oboustľannému poclpisu

příslušného protokolu'

Zpűsob zabezpečení staveniště a zaÍízeni staveniště.
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6.8.

6.8.1,

7.1..2.

7.2.



7.2.1, PÍi zabezpečování staveniště a zaŤízení staveniště je zhotovitel povinen dodržovat zásady

B)ZP dle svých inteľních směľnic, požadavků této smlouvy, plánu B)ZP (pokucĺ byl
vypľacován), Projektové dokumentace a Stavebního povolení.
Vyklizení staveniště a odstľanění zařízení staveniště
Zhotovitel je povinen odstranit zaÍízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15

dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se stľany nedohodnou jinak.
NevyklidĹli Zhotovitel Staveniště ve sjednaném teľmínu, je objednatel opľávněn
zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhľadí objeclrrateli
Zhotovitel.

/..5.

7.3.1

7.3.2

8,1".2

8.1.3

8. sTAvBľNÍ pnNÍr

8.1.

8.1.1

Povinnost vést stavební deník
Zhotovitel je povinen vést ode dne předání apĺevzetí staveniště o pľacích, kteľé pľovádi
stavební deník.
Stavební deník musí být v pracovní dny od 7:00 do 17:00 hod' přísťupný opľávněrrým

osobám objednatele' případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
Zhotovitel povede ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení stavby,
případně đo dne ođstranění vad a nedođělků stavební deníĘ kteľý musí být přístupný
kdykoli v pľůběhu pľáce na staveništi všem osobám opľávněným do něj nahlížet a pľovádět
đo něj záznamy. Tam, kde postačuje podle stavebně-právních předpisů záznam o stavbě,

povede zhotovitel záznarn o stavbě. Do stavebního deníku (záznamĺ o stavbě) se zapisují
všechny skutečnosti ľozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu pľací,
jakosti díla a zdůvodněných odchylkách pľováděných pľací od pľojektové dokumentace,
Deník se skládá z úvodních listů, dennich záznamů a příloh. Zápisy do deníku nebo
záznarnu o stavbě provádí zhotovitel foľmou denních zápisű. Záznamy se píší do knihy s

očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perfoľovanými pľo dva oddělitelné pľůpisy'
oľiginály záznarnijsou součástí stavebního deníku a zűstávají u zhotovitele do dokončení
stavby' Po dokončení stavby předá zhotovitel oľiginál stavebního deníku nebo záznamu o

stavbě objednateli. Dva stejnopisy si smluvní stľany ľozdělí' Při pľovádění záznamů nesmí
být vynechávána volná místa. Zhotovitel je povinen ukládat pľůpisy denních záznalnű
odděleně ođ oľiginálu tak, aby by|y k dispozici objednateli a oľgánu veřejné správy pľo
výkon Státního stavebního dohledu a dalších činností' }eden pľripis denního záznamu vždy
obđrží objednatel' Veškeré skutečnosti ľozhodné pro plnění díla musí být zhotovitelem clo

cleníku (záznamu o stavbě) zaznamenány v ten den, kdy nastaly nebo nejpozclěji v
následující pľacovní den. V přípacĺech, kdy na staveništi nebude objeđnateli stavební clerrík

nebo záznam o stavbě po tři po sobě následující pľacovní dny přístupný nebo na staveništi
nebude vůbec, je zhotovitel povinen nejpozději 4. pracovní den přinést stavební clerrík nebo

záznarn o stavbě na adľesu objednatele Brno, Dlouhá 3, do kanceláře odboru technických
služeb v době, na kteľé se s objednatelem dohodne. Lisý stavebního cleníku musí být
očíslovány. }estliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu zhotovitele je povinen
nejpozději do pěti pľacovních dnri písemně uvést důvody nesouhlasu , Zápisy ve stavebním
deníku nebo v jednoduchém záznamu o stavbě se nepovažuji za změnu smlouvy, ani
nezak7ádají náľok na změnu smlouvy, ale jsou podkladem pĺo změnu smlouvy.
V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup
stavby poÍizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního
c{eníku.
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8.2.2

8.2.3

8.2.4.

8.2.5.

9.7.2

9.1..3.

8.2.

8.2.1.

9.1,.4.

9.Ż.

9.2.1..

Kontľolní dny
Pľo účely kontroly pľůběhu pľovádění díIa oľganizuje objednatel ľesp. zástupce
objednatele - technický dozoĺ investoľa (dále též ,,TDI') Kontrolní đny v pľavidelných
teľmínech, zpľavidla 1x ýdně'
o průběhu Kontľolního đne zhotoví Zhotovitel zápis. TDI je oprávněn v ľámci Kontľolního
dne stanovit teľmíny nebo lhůty pľo odstľanění poľušení povinností, které jsou pro
Zhotovitele závazné.
Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k pľověľce prací nebo konstľukcí, kteľé
budou dalším postupem zakryty nebo se stanou nepřísfupnými. Yýzva bude učiněna Ve

stavebním deníku čtyři pľacovní dny předem. V případě, že zhotovítel futo povinnost
nesplní, je povinen umožnit objednateli pľovedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím
spojené. Nedostaví-li se objednatel k prověľce praci, je zhotovitel opľávněn práce zakrýt.
Zhotovitel nemůže ptáce zakrýt dříve, než se objednatel pľokazatelně seznámí s aktuálním
stavem stavebního deníku nebo záznamu o stavbě v době před zakrytím nebo
znepřístupněním pľací'
o provedené kontrole konstľukcí, kteľé budou dalším posfupem prací zakľyty, pľovede
TDi do Stavebního deníku zápis' Zhotovitel nesmí pokračovat v pľacích, pokud byly při
této kontľole zjištěny nesoulady nebo pokud kontľolu zakryých částí díla TDI nepľovedl'
Zhotovitel pĺovádí pľavidelnou fotodokumentaci zaktyých konstľukcí' Tuto foto
dokumentaci je TDI opľávněn požadovat při předaní a pŤevzetí díla' Foto dokumentaci
pľovádí Zhotovitel bezúplatně. Fotodokumentace musí obsahovat seznam pořízených
f.otogratií,jednotlivé Íotogľafie musí obsahovat pořadové číslo fotogľafie, údaj o čase, daťu a

místě pořízení avyznačením na výkľesové části DPS.

g. PRovÁDĚNÍ pÍrł A BEzPEČNosT pruicľ

9.1,.

9.1..7

Pokyny Objednatele
Při pľovádění díla posfupuje Zhotovitel samostatně a práce pľovádí svými zaměstnanci,
pľacovníky a smluvními paľtneľy v souladu s ustanovením čl. 10 této smlouvy' Zhotovitel
se však zavazuje pľovádět veškeré pokyny Objednatele, zástupce objeclnatele a

kooľdinátora B)ZP, ýkající se ľealizace předmětného díla a upozorňující na možné
poľušování smluvních povinností Zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozoľnit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhoclnou
povahu věcí převzaých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k
pľovedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odboľné péče.

Zhotovitel je povinen udľžovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi na
veřejných komunikacích pořádek a čistotu a okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty
vzniklé jeho pracemi. odpady vznikajicí během pľovádění díla je zhotovitel povinen
likvidovat v souladu se zákonem o odpadech v platném znění, včetně jeho pľováděcích
vyhlášek. Zhotovitel se zavazuje odstľaňovat odpady na vlastní náklady, vést o odpadu
příslušnou evidenci a při předání díla předložit objednateli doklady o zákonném způsobu
likvidace odpadů.
Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady a suĹ která vznikla při pľáci

Dodľžování bezpečnosti a hygieny pľáce
Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškeľých bezpečnostních
opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požárni ochraně pľováděného díla,
a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými pľávními předpisy.
Zhotovitel je povinen si zajistit předepsaný dohled při svařování
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9.3.

9.3,7

9.4.

9.4.1,

9.3.2

9.3.3

odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahľadit škodu
Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z
titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících Ze zákona,
technických nebo jiných nolem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu tuto škodu odstľanit a nenĹli to možné, tak finančně uhľadit' Veškeré
náklacly s tím spojené nese Zhotovitel.
Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těcb kteří pľo něj dílo pľovádějí.
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, kteľé mají původ v PoVaZe stľojů,
přístľojů nebo jiných věcĹ kteľé zhotovitel použil nebo hodlal použít při prováclění díla.

Pľovádění díla.
Zhotovitelje povinen zúčastnit se navyzvání objednatele všech jednání s dalšími účastníky
výstavby dílą na které bude přizvén' Na tato jednaní je Zhotovitel povinen připľavit i
objednatelem vyźád'ané podklady, které souvisejí s předmětem jeho plnění. Zhotovitel však
není opľávněn, není-li k tomu pro konkrétní akt konkľétně Objednatelem pověřen,
poskytovat či sdělovat jakékoliv informace či podklady, kteľé souvisejí s jeho plněním či
stavem na předmětné stavbě třetím stľanám.
Zhotovitel je povinen dodľžovat Objednatelem schválenou DPS, dílenské výkľesy, výrobní
dokumentaci a technologické postupy. Zhotovitel je povinen použit pľo své plnění pouze
materiály a zaŤizení, které mají deklaľovanou jakost a kteľé jsou specifikovány v
objednatelem schválené dokumentaci či jejichž použití bylo samostatně objednatelem
sclrváleno. V opačném případě je Zhotovitel povinen ýto materiály a zaÍizení odstľanit na
své náklady' Pokucl tak neučiní, je objednatel opľávněn tyto odstľarrit sám nebo
prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Qbjednatel je opľávněn požadovat
průkaz původu a kvality použitých mateľiálů, kteľé je Zhotovitel povinen předložit _ tento

prtlkaz \ze nalrľadit pľohlášením o shodě ve smyslu příslušného zákona.
Dočasné uskladnění mateľiálri a zařízení Zhotovitele, před jejich zabudováním je možné

Po1Jze v pľostoľech, které jsou stanoveny v zápise o předání staveniště nebo, kteľé budou
k tomu určeny objednatelem v průběhu další výstavby (záznamem ve stavebním deníku či
jiným písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových mateľiálťr na
staveništi mimo objednatelem schválené pľostoľy je nepřípustné a objednatel je oprávněn
je na náklady zhotovitele odklidit' Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného
usklađnění materiálů a zaÍízení taĘ aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení'
objednatel nepřebíľá žádnou zodpovědnost za případné ztráĘ či poškození mateľiáIů a
zaÍízeni Zhotovitele, umístněné v pľostoľu staveniště.
Zhotovitel zajistĺ, aby jeho zaměstnanci a případní podzhotovitelé (dále jen ,,peľsonál
zhotovitele") nebyli na staveništi/pľacovišti pođ vlivem alkoholu či toxických láiek.

Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby ze stľany peľsonáltr Zhotovitele
nedocházelo k jakémukoliv pľotipľávnímu jednání, výtžnictví nebo nepřístojnému chování
na staveništi či v jeho bezpľostředním okolí' V opačném případě nebo v případě opakovaně
nekvalitního provádění pľací zajistí Zhotovitel na pokyn objednatele výměnu svého

personálu.
Odmítnutí splnění jakéhokoliv pokynu objednatele, zejména v oblasti kvality pľací,

postupů výstavby, kooľdinace pľací na stavbě, požadavku na výměntr peľsonálu,

bezpečnosti prací, pľotipožáľních a ekologických opatření, sĘně jako pľotiprávní jednání a
neetické chování personálu Zlrotovitele na staveništi je podstatným poľušením smlouvy.
Zlrotovitel je povinen provádět dílo zdľavotně a odborně způsobilým peľsorráIem'

V přípađě, kdy jsou součástí předmětu díla dodávky strojů a zaĺízení, je Zhotovitel povinen
tyto instalovat a napojit na média v souladu s ČsN, a to autoľizovanou osobou včeťně jejich

vyzkoušení a předání rcvizni zprávy objednateli, o čemž strany pořídí zápis.

ll

9.4.2

9.4.3.

9.4.4

9.4,5

9.4.6



9.4.7

9.4.8.

9.4.9

9.4.1,0.

9.4.1,1,.

9.4.12.

9.4.13,

9.4.1.4

9.4.1,5.

objednatel zajistí zhotoviteli nápojné body elektrické eneľgie a vody pľo pľovedení
díla rra staveništi. objednatel má u přípojky el. eneľgie možnost poskytnout 230 V _ 10 A'
Vodu je možno poskytnout do vnějších baľelů' Náklady na el. energii a vodu bude
zhotoviteli objednatelem přeúčtována dle akfuálního tarifu objektu a spotřeb'

Jakékoli přípomoce spojené s plněním díla Zhotovitelem jako zednické, tesařské, lešenářské,
tľuhlářské apod., jsou zahľnuty do ceny díla. osvětlení díla zajišťuje Zhotovitel díla (netýká

se centľálního nebo bezpečnosťního osvětlení celého objektu, pokud je zÍizeno) a není-li
schopen či ochoten toto zajistit sám, může požádat objednatele o jeho pľovedení (bude-li to

technicky a kapacitně možné) s tím, že Ęto náklady Zhotovitel uhľadí.
Zhotovitelje při provádění pľací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv tř'etích

osob včetně objednatele, kteľé se na staveništi vyskytují, zejména zajisti, aby pĺováděním
pľací nerušil výkon jejich činnosti. Dále je Zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho stľany
nedocházelo k poškozování pľací pľovedených jinými dodavateli s tim, že za tímto účelem
je Zhotovitel povinen přijmout nezbytná opatření (např. pľovést ochľanu stávajících
konstrukcí, zakryti dotčených částí stavby apod.).

Zhotovitel zajisti nezbytnou ochľanu díla jeho zakrytím či jiným vhodným zpťrsobern, aby
do okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho kvalita jako např. povrchová úpľava,
ochľanný obal, ochľanný nátěľ apod. Toto opatření není důvodem Pľo navýšení ceny.

Pokud by činnost Zhotovitele zasáhla do pľáv třetích osob a k tomuto bude nutno
jakýchkoli povolení jako např' zábor veřejných pľostľanstvĹ jdou tyto na vrub Zhotovitele,
pokud již takovou činnost nebo pľávnívztah nezajistil objednatel. Toto se vztalruje ľovněž
na nadměrnou přepravu, vykládku apod.
objednatel je opľávněn pľovádět kontľoly pľovádění díla Zhotovitelem a plnění smluvních
podmínek. Technický dozor objednatele je opľávněn dátpÍíkaz k přerušení pľací peľsonálu
Zhotovitele v případě, když odpovědný zásfupce Zhotovitele bude nedostupný a btrde-li
ohľožena bezpečnost či kvalita prováděných pľací. Pľovádění kontľol ze stľany objednatele
však nezpľošťuje Zhotovitelejeho plné odpovědnostl za kvalitní, včasné a bezpečné

pľovedení díla.
V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, kteľé jsou v ľozpoľu či

nesouladu technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny
objednatele, nebo bude zjištěno porušení jakýchkoli právních noľem/ je objeclrratel
oprávněn pÍikázat Zhotoviteli odstranit tento stav a nepľodlerrě zjeclnat nápľavu.
V případě, že ta|<ve stanoveném teľmínu neučiní, jde o podstatné poľtršení smlouvy.
objednatel je oprávněn u 2 ktrsů náhodně vybľaných výplní otvoľů z celé dodávky pľovést
destruktivní zkoušku. Zkouška bude pĺoveđena za účelem ověření poŽadovaných
vlastností výrobků. Zkoušku provede TDI nebo notifikovaná osoba uľčená objednatelem.

Rozsah zkoušky - kompletní testy vč. toz|oźení výplní otvorů na pľvočinitele a to jak
nedestľuktivními, tak destruktivními metodami' V případě, že výplně otvoľů budou
v souladu s deklaľovanými parametry zhotovitele, budou zkoušky hrazeny objednatelem.

V případě, že dojde k ľozpoľu s deklaľovanými hodnotami zhotovitele, uhľadí přísltršnou
zkoušku zhotovitel.
Kompletní jakostně technickou dokumentaci včetně příslušných ľevizních zpľáv, pľohlášení
o shodě/ dokladů o Posouzení shody ve smyslu zákona ě.2Ż11'997 Sb. v platném znění pľo
stanovené výľobky a zaÍízeni a další dohodnuté doklady osvědčující jakost díla předá

Zhotovitel objednateli nejpozději ke dni výzvy o zahájení předání a pievzeti díla, nebtrde li
stanoveno jinak.
Budeli zhotovitel k provedení díla používat osoby s jinou než českou státní příslušrrostí
(cizince) je povinen dodľžovat všechny české pľávní předpisy vztahujíci se k zaměstnávárrí

a pobytu cizirrců.

9.4.1,6.
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I osoby s českou státní příslušností musí zhotovitel používat k pľovedení díla jen v soulaclu
s pľacovněpľávními předpisy a nepoľušovat ustanovení o zákazu nelegální pľáce.

10. SUBDoDAVATEĺÉ, EoozHoTovITELÉ)

10.1' Podmínky, za kteľých je možné pověřit realízací díla jinou osobu:
10.1.1' Zhotovitel je opľávněn pověřit pľovedením části díla třetí osobu (podzhotovitele)' V totnto

případě však Zhotovitel odpovíđá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováctěl sám.

70'7'2. Zlrotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech
povinností vyplývajícich Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.

10.1.3. objednatel požaduje v případě subdodávek předložit a aktualizovat seznam
subdodavate1ů.

10.2

1,0.2.1

Rozsah pľací pľováděných subclodavatelsky
objednatel vymezuje pľovádění pľací Íormou subdodávek a to následovně:
Subdodavatelsky nesmí býti provedeny všechny pľáce uvedené v soupisu pľací ve
stavebních dílech:

Díl 61 Úp.avy povrchů vnitřní
Díl: 62 Úpľavy povľchů vněiší
Díl: 712 Živičné krytiny
DíI: 713 Izolace tepelné

10.3.

10.3.1

10.3.2

10.3.3

1.0.3.4

Poľušení podmínek stanovených v tomto odstavci opravňuje objednatele sankcionovat
zhotovitele ve výši 100.000 Kč a dále jej opľavňuje vymáhat po zhotoviteli finanční újmu
způsobenott odebráním dotace způsobenou nedodľžením ustanovení v tomto oclstavci či
odstavcích souvisejících.

Poclmínky pľo změnu podzhotovitele (subdodavatele), pľostřednictvím kteľého zlrotovitel
prokazoval v zadáv acíľľ. Iízení kvalifikaci'
Podzhotovitele dle odst. ].0.3 této smlouvy je možné změnit PoL|ze za souhlasu objedrratele
a v souladu s podmínkami této smlouvy, ZYZ aZadávaci dokumentací.
Poclzhotovitel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacimi poclnrínkami.
Zhotovitel předloží objednateli tyto doklady: oľiginály nebo ověřené kopie všeclr

požadovaných kvalifikačních prohlášení, technicko kvalifikačních dokumentů a dokladů
dle Zadávací dokumentace. Zhotovitel předloží platnou srnlouvu o smlouvě bucloucí
s navrhovaným novým podzhotovitelem.
objednatel posoudí ľelevantnost a spľávnost požadovaných doklaclů. V případě
pochybností spľávnosti požadovaných podkladů, musí Zhotovitel navýzvu objednatele do
5 pľacovních dnů odvýzvy objednatele chybějící nebo nejasné doklady doplnit. V opačném
případě nemusí objednatel na žádost Zhotovitele ľeagovat.
Změna podzlrotovitele je zpravídla možná jen ze závaźných důvoclů, kteľé by měIy
negativní vliv na kvalitu díla, pľovádění nebo dokončení díla poclzhotovitelem.

11. PŘEDÁľÍ ł ľŘnvZETÍ pÍrł

71,1,' oĺganizace přeđání díla
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1'1'.1'.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bucle dílo
připľaveno k předání a převzetí. objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od
teľmínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokľačovat,
pokud nebude dohodnuto jinak.

1'1'.2. Pľotokol o předání a převzetí díla
11'.2'1'. o pľůběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (pľotokol).
11.2.2. obsahuje-lí dílo, kteľé je předmětem předání a pŕevzeti Vady nebo Nedodělky, musí

pľotokol obsahovat i:

- soupis zjištěných Vad a Nedodělků
- dohodu o způsobu a teľmínech jejich odstľanění, popřípadě o jiném způsobu

naľovnání
- dohodu o zpřísfupnění díla nebo jeho částíZhotoviteli za účelem odstľanění Vacl nebo

NedoděIků
11.2.3. objednatel je oprávněn odmíťnout pŕevzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky, nebo

pokud zhotovitel objednateli nepředá níže uvedené doklady. V případě, že objeclnatel
odmítá díIo pŤevzit, uvede v pĺotokolu o předání a pÍevzetí díla i důvodY, Pto kteľé odmítá
dílo převzít'

1,1'2.4. Smluvní strany se dohodly, źe $ 2628 občanského zákoníku a ľovněž obchodní zvyklosti,
jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se

nepoužijí.
1'1',2.5. Pokud dílo vykazuje při předávání díla vady je objednatel opľávněn při přejímacím a

předávacím Íízeni požadovat pľovedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvoclnění
pľoč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje pľovést. Tento požadavek však
není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

1'1'.2.6. Dodatečné zkoušky nad ľámec zkoušek předepsaných pľojektovou dokumentací a nad
ľámec zkoušek požadovaných noľmami uvedenými v projektové dokumentaci pľovecle a
hradí objednatel' V případě, źe výsledky dodatečné (ých) zkoušky (šek) nevyhoví
předepsaným nebo noľmativním požadavkrim, nákIady na tyto zkoušky jdou k tíži
zhotovitele.

1'1'.2.7. Nejpozději při předáni apÍevzetí díla předá zhotovitel objednateli clokladovou část díla,
zahrnujici zejm.:

1'1,.2'7.L. Projektovou dokumentaci skutečného provedení se zakľeslením zhotovitelem
provedených změn đíla;

11'.2.7.2. Veškeľou dílenskou a prováděcí dokumentaci, kteľou si zhotovitel opatřil
v souvislosti s pľováděním đíla;

11.2.7.3. Zápisy o veškeľých zkouškách a ľevizích a jejich úspěšném výsleclktr, včetně
samotných pľotokolů zkoušek aľevizí s vyhovujícím výsleđkem;

1'1'.2.7.4. originál stavebního deníku;
1,1,'2.7.5. Doklady pľokazující kvalitu a rozsah předávaného díla (zejm. osvědčení o

potržiých mateľiálech, pľovedených pľacícĘ atesty);
11.2.7.6. Nezbytnou dokumentaci pľo pľovoz díla (zejm' záľuční listy, návod kobsluze,

provozníÍády);
1,1,.2.7.7, Fotodokumentaci VyPracovanou v souladu s odstavcemB.Ż.4 této snrlouvy na CD

nebo obdobném datovém nosiči'
71".2,7.8' Ostatní doklady vztahující se kdílu (zejm. doklad o tom, že zhotovitel vyrržil či

odstranil veškeľé odpady v souladu se zákonem o odpadech)'
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12. ZARUKA ZAJAKOST DrLA

72,7,

12.1,.1

odpovědnost za vady díla
Zl"rotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předaní a dále odpovídá za vacly di|a

zjištěné v záruční době' Zhotovitel poskytuje na dílo záľuku, že všechny jelro části budou
po celou dobu trváni záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané f)PS,
oceněným soupisem pľací a technickými noĺmami, a dílo bude způsobilé k řáclnému
uźivání,
Záruění lhůta pro celé dílo je stanovena v délce: 60 měsíců na stavební pľáce, 120 měsíců na
práce na střeše a střešním plášti.
Záručni lhůta začínáběźet dnem podpisu zápísu o předaní a pÍevzeti celélro díla.
Zárlčni lhůta neběží po dobu, po kteľou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady
di|a, za kteľé zhotovitel odpovídá'
Pľo ty části clíla, kteľé byly v důsledku oprávněľré reklamace Objednatele Zlrotovitelem
opľaveny/ běži zfuuční llrůta opětovně od počátku ode dne pľovedení reklamační opľavy.

Podmínky odstľanění ľeklamovaných vad
Zhotovitel je povinen nejpozději do S-ti dnů po obdržení ľeklamace písemně oznámit
objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že ľeklamaci
objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém teľmínu nastoupí k
odstľanění vad (y). Tento teľmín nesmí být delší neź 1'0 dnů ode dne obdľžení ľeklamace, a
to bez ohleclu na to, zd'a Zhotovitel ľeklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel je povinelr
vadu odstľanit nejpozději do 20 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, a to s ohledem
na klimatické a technologické podmínky.
Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je objeclnatel
opľávněn pověřit oclstľaněním vady jinou odboĺnou právnickou nebo fyzickou osobu.

Veškeľé takto vzniklé náklady uhľadí objednateli Zhotovitel.
Jestliže objednatel v ľeklamaci výslovně uvede, že se jedná o haváľii, je Zhotovitel povirren
nastoupit a zahájit odstraňování vady (haváľie) nejpozději do 48 hod po obdľžení ľeklanrace
(oznámení)' Zhotovitelje povinen vadu odstľanit nejpozději do 5 dnů ode dne nastoupení
k odstraněnívady, nedohodnoułi se smluvní strany jinak.

12.1,.2,

12.1.3.

L2.1.4.

12.1..5.

1,2.2.

1,2.2.1

72.2.2

12.2.3

13. VLASTNICTVÍ pÍrł A NEBEZPEČÍ šxopY NA DÍLE

Vlastnictví díla
Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel

Nebezpečí škody na đíIe

1,3.7.

13.1.1

1,3.2.

1"3.2.1'. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až clo doby řádného přeclaní a převzetí
díla mezi Zhotovitelem a objednatelem' '

14. Z AIIŠTĚNÍ zÁvł zK|3 ZH}ToVITELE

Zajištění závazkű Zhotovitele po celou dobu ľealizace díla tzn. ode dne zahájení díla až d'o

dne pľotokolárního předání a převzetí díla, pođepsaného oběma smluvními stľanami.
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1,4.1,.1,

74.1..2

Závazky Zhotovitele za řádné plnění v době rcalizace jsou zajištěny finanční záľukou ve
smyslu s 2029 a násl. občanského zákoníku foľmou bankovní záľukylpojištění bankovní
zárukylzáruky ve formě složené peněžní částky na účet objednatele (dále jen ',peněžní
jistota") ve výši 250.000 Kč platnou po celou dobu ľealizace. Z této bankovní zfutlkyl
pojištění bankovní zárukyl záľuky ve foľmě složené peněžní částky na účet objednatele
(dále jen ,,peněźnijistota") lči jiný ľelevantní způsob zajištění finanční záruky v soulaclu se

zákony vyplývá pľávo objednatele čeľpat finanční pľostředky v případě, že bělrem
ľealizace nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývajicí ze smlouvy nebo v případě, kdy
objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokufu.
bankovní zfuukyl pojištění bankovní zárukyl záruky ve foľmě složené peněžní částky na

účet objednatele (dále jen ,,peněžní jistota") (záručni listinu) předloží Zhotovitel objednateli
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy. Nepředložení bankovni zfuukyl
pojištění bankovní zárukyl zŕruky ve foľmě složené peněžní částky na účet objeclnatele
(dále jen ,,peněźní jistota") (záľuční listiny) ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je
podstatným porušením smlouvy, opľavňuje objednatele účtovat smluvní pokutu za kaźdý
den pľodlení s dodáním finanční záruky ve výši 2000,- Kč/denně.

Zajištění závazkű Zhotovitele pľo část záľuční doby.
Závazky Zhotovitele za řádné plnění v zátuční době jsou zajištěny finanční záľukou ve
smyslu s 2029 a násl. občanského zákoníku ŕoľmou bankovní zárukyl pojištění bankovní
záľukyl záruky vę formě složené peněžní jistoty Ve výši 250.000 Kč platnou po celou záruční
dobu. Ztéto bankovní zárukylpojištění bankovní zárukyl záruky ve fbľmě složené peněŽní
jistoty vyplývá právo objednatele čeľpat finanční pľostředky v případě, že během zfuučni
doby nesplní Zhotovitel své povinnosti vyp|ývajicí ze smlouvy nebo v případě, kdy
objednateli vznikne ze smlouvy náľok na smluvní pokutu.
bankovní zárukyl pojištění bankovní zátukyl záľuky ve foľnrě sloŽené peněžní jistoty
(zfuuční listinu) předloží Zhotovitel objednateli nejpozději při předaní a převzetí díla.
Nepředložení bankovní zfuukyl pojištění bankovní záĺukyl zétuky ve foľmě sloŽęné
peněžní jistoty (záručni listiny) ve sjednané výši a ve sjednané llrůtě je poclstatným
poĺušením smlouvy, opravňuje objednatele odmítnout převzít dílo'
objednatel tímto vyhľazuje zhotoviteli pľávo změnit v pľůběhu ľealizace díla a po dobu
běhu záľuční doby způsob zajištění finanční záľuky. Změna je rnoźná pouze při dodľžení $
2029 a násl. občanského zákoniku, ustanovení této smlouvy a ZYZ. Změnu je možné
pľovést pouze dodatkem k této smlouvě.

1,4.2.

1,4.2,1,

1,4.2.2

14.2.3

15. PoIIŠTĚNÍ pÍrł

15.1. Pojištění zhotovitele
15.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně nrožrrých

škod pľacovníků zhotovitele, a to až do výše ceny clíla. Doklady o pojištění je povinen na
poźádáni předložit objednateli. Minimální hľanice pojištění je 10.000.000 Kč.

1'5.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuý ve sjednané ceně.

16. vYššÍ Moc

1'6.7, Definice vyšší moci
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1.6.1.1.

1,6.2.

1,6.2.1

Za vyšší moc Se považují okolnosti mající vliv na dílo, kteĺé nejsou závis|é na smluvrrích
stranách a kteľé smluvní stľany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci,
povstání, živelné pohľomy apod.

Pľáva a povinnosti při vzniku vyšší moci
Pokud se provedení předmětu dila za sjeđnaných podmínek stane nenrožným v důsledku
vzniku vyšší moci, stľaną kteľá se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá dľuhou stľanu o
úpľavu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dolroclě, má
stľana, kteľá se důvodně odvolala na vyšší moc, pľávo odstoupit od smlouvy. Účinnost
odstoupení nastává v tomto případě dnem doľučení oznámení.

17. ZMĚNA SMLoUVY

1'7 '1. Foľma změny smlouvy
17.L.1'. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou foľmu a musí být podepsána osobami

opľávněnými jménem objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocněnými.

1,7.L.2, Zmény smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě sčíselným označením podle
pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

18. osTATľĺÍ uIľoNÁNÍ

18.1' Odstoupení od smlouvy.
1B.1.1. Odstoupit od smlouvy je možné z důvodů uvedených v zákoně a v této smlouvě.
1,8'7.2. Každá smluvní strana je opľávněna odstoupit od smlouvy, Vstoupila-li dľuhá smluvní

strana do likvidace nebo podala-li insolvenční návľh v důsledku svého úpadku. Toto právo
trvá po pľohlášení konkuľsu na majetek druhé smluvní stľany i po dobu, po kteľou se může
insolvenční spľávce vyjádřit, že smlouvu splní.

1B.1.3. objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od smlouvy také v piipadě, źe:

18'1,.3'1,. V insolvenčním Íizení bylo soudem ľozhodnuto o způsobu řešení úpaclku
zhotovitele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pľo nedostatek majetku;

18.1.3.2. Zhotovitel je v prodlení s provedením díla nebo se splněním dílčích teľmínů o více
než 10 dní;

1B.1.3.3. Zhotovitel poľušil své povinnosti vyplývajicí ze smlouvy podstatným způsobem;
18.1,3.4. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývajíci ze smlouvy nepodstatným způsobem

a takové porušení neodstranil v objednatelem doctatečně poskytnuté llrůtě.

1'8.1''4. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě, že v insolvenčním Íízení bylo
ľozhoclnuto o způsobu řešení úpadku objednatele, event. byl insolvenční návľh zamítnut
pľo nedostatek majetku'

18.1.5. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doľučení oznámení o odstoupení od
smlouvy do sídla smluvní strany, které se odstoupení od smlouvy týká'

1"8.1'.6. V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní stľany povinny pľovést inventaľizaci
pľovedených prací. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy ze stľany objednatele, je

objednatel oprávněn zastavit a neprovádět žádnébyť' jiź odsouhlasené platby zhotoviteli, a

to až do doby vypoŤádánísmluvních stľan v souvislosti s odstoupením ocl smlouvy.
1"B.1'.7. objednatel může kdykoliv v pľůběhu pľací přerušit pľáce bezudáni důvodů.
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1,8.2.

1,8.2.1,.

1,8,2.2.

18.2.3.

Po dobu přerušení prací se nezapočitávají sjednané smluvní pokuty dle ustanovení čl. 6 této

smlouvy. obě smluvní strany se dohodly, že po dobu přeľušení nemá zhotovitel pľávo na

případný ušlý zisk nebo škodu vzniklou tímto přeľušením.

ostatní ujednání smlouvy
obě strany se zavazují neposkytovat informace, kteľé ziskají při činnosti podle této

Smlouvy, ani práva a závazky z této Smlouvy plynoucí třetím subjektům, nad ľámec svých
zákonných povinností.
Ve věcech touto Smlouvou o đílo výslovně neupľavených se bude tento smluvní vztalr řídit
ustanoveními obecně závazných pľávních předpisů, zejména občanským zákoníkem a

předpisy souvisejícími.

Jakýkoliv spor vznik|ý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří uľovnat jednáním mezi
smluvními stranami, bude ľozhodovat rozhodčí souđ při Hospodářské komoře ČR a
Agrární komoře ČR sudišti Bľno, podle jeho řádu pľo vnitľostátní spoľy 3 ľozlrodci
zapsanými na listině ľozhodců pľo vnitrostátní spory a jmenovanými přeclsedou
ľozhodčího soudu.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu opľávněnými zástupci obou
smluvních stľan.
Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností oľiginálu a každá ze smluvních
stran obclrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky
podepsanými opľávněnými zástupci obou smluvních stľan.
Smluvní stľany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny
odpovědných osob, návľh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, rizné výzvy
k plnění či placení) budou dľuhé smluvní straně zasi|ány výhľadně doporučeným dopisem
na adľesu uvedenou v zélhlavi této smlouvy'

1.8.2.4.

1,8.2.5.

1,8.2.6.

1.8.2.7.

Nebudełi na této adrese zásllka úspěšně doľučena či převzata druhou smluvní stľanou
nebo nebudełi tato zásilka vyzvednuta v tlloźni době a držitel poštovní licence zásilktr vľátí
zpět, bude za úspěšné doľučenĹ se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne

pľokazatelného odeslán i zásilky,
1'B.2'B. Zhotovitel, je podle ustanovení $ 2 písm' e) zákona č.32012001' Sb., o finanční kontľole ve

veřejné spľávě a o změně někteľých zákontĺ, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou
spolupůsobit při výkonu finanční kontľoly pľováděné v souvislosti s úhradou zboži nebo
služeb z veřejných výdajű, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované infoľmace a
dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených oľgánů (sFŽP, MŽP, MMR,
Ministeľstvo financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a clalších
opľávněnýclr oľgánů státní správy) a
vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k pľovedení kontľoly vztalrující se k
předmětu cĺíla a poskytnout jim součinnost.

1'B.2'9. Zlrotovitel je povinen archivovat oľiginální vyhotovení smlouvy včetně jejiclr doclatků,
originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této

smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2025. Po tuto
dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám opľávněným k výkonu kontľoly pľojektu
pĺovést kontrolu dokladů souvisejícíclr s plněním této smlouvy'

1'B'2.1'0.Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a pľezentace opatřit
vizuální identitou pľojektu dle Pravidel pľo pľovádění infoľmačních a propagačníclr
opatření' Zhotovitel pľohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy, je s těmito pľaviclly
seznámen' V případě, že v pľůběhu plnění této smlouvy dojcle ke změně těchto praviclel,;'e
objednatel povinen o této skutečnosti zhotovitele bezodkladně inŕormovat.
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18.3. Uveřejnění smlouvy a seznamu subdodavatelů
1B.3'1. V souladu s ust. $ 147aZYZ má objednatel povinnost uveřejnit na svém pľofilu zadavatele

tuto smlouvu včetně jejich změn a dodatků, uveřejnit výši skutečné uhľazené ceny za plnění
předmětu smlouvy a uveřejnit seznam subđodavatelů zhotovitele.

1'8.3'2. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli infoľmace o subdodavatelíclr v souladu s ust.

$ 1'47a odst. 4, odst. 5 ZYZ pro potřeby uveřejnění infoľmací na pľofilu objednatele'
18.3'3. Vzhledem k veřejnopľávnímu chaľakteru objednatele zhotovitel výslovně pľolrlaštrje, že je

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpľacováním svých údajů objeclnatelem
s ohledem na zákon č. 1,0611999 Sb', o svobodném přístupu k infoľmacím, ve znění
pozdějších předpisů, a ľovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této

smlouvě v ľozsahu a za podminek vyplývajících z příslušných pľávních předpisů, zejména
zákona č..106!'999 Sb., o svobodném přístupu k infoľmacím/ Ve zněni pozdějších přeclpisů'
Smluvní strany se zavazuji, že obchodní a technické infoľmace, kteľé jim byly svěřeny
druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu dľuhé strany a

nepoužijí tyto infoľmace kjiným účelům, neź je kplnění podmínek smlouvy. Výkľesy a
infoľmace získané od objednatele smí zhotovitel použít Pouze pľo účely vyplývajici z této

smlouvy, pro jiné účely je smí pouźít pouze s předchozím písemným souhlasem
objednatele.

1'B.3'4' Zhotovitel souhlasí se shľomažďováním, uchováním a zptacováním svých osobních údajů
(jména a příjmení, adľesy trvalého, příp. přechodného bydliště, data narození, telefonního
čísla) obsažených v této smlouvě objednatelem (příp' jeho zaměstnanci), a to pouze
pľo účely vedení evidence a majetkopľávní agendy, pľojednávání v oľgánech městské části

a zveřejnění rozhodnutí těchto oľgánů' uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje
obsaźeny, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastrríků
pľávního vztahu'
Tento souhlas je poskytován na dobu neuľčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine
účel, pro který budou uveđené osobní udaje zpracovány, s výjimkami stanovenými
zvláštními zákony. Zhotovitel si je záľoveň vědom svých pľáv podle $ 12 a 2lzákona
č. 101/2000 Sb', o ochľaně osobních údajů a o změně některých zákonťr, ve znění pozclějších
předpisů.

18.3.5. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze sttany objednatele bude, ľesp. může být, pÍi dodľžení
podmínek stanovených zákonem č.101/2000 Sb', o ochraně osobníclr úclajů a o změně

někteľých zákonű, ve znění pozđějších předpisli, zveřejněny dílčí informace týkající se této

smlouvy a jejího plnění.
L8.3'6. Smluvní stľany pľohlašujĹ že objednavatelem stanovený technický dozoľ investoľa není

zhotovitel ani osoba s ním pľopojená. Zhotovitel podpisem této smlouvy toto prohlášení
stvľzuje. Toto ustanovení neplatí' pokud technický dozoľ pľovádí sám objednatel.

1'8.3'7. Smluvní stĺany pľohlašujĹ že si futo smlouvu přečetly, źebyla sepsána na základě jejich

pľavé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmíneŁ a na důkaz
toho připojují své podpisy'

18.3.B. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva
vyjadřuje jejich pľavou, svobodnou a vážnou vťrli a na důkaz této sktrtečnosti ji
v1as tnoľučně po depisuj í'

1'8.3.9. Dodavatel pľohlašuje, že nepoľušuje etické principy, principy společenské oclpověclnosti
ani základní lidská pľáva.

1B'3.1O.Kontaktlrí osoby pľo jednání ve věcech smluvních, finančních a podstatných pro plnění této

smlouvy na stľaně objednatele jsou: Ing. Antonín Cľha tel.: 547 423 818, pan Milan Hľdlička
te|.: 547 423 B17,Ing. otakar Kamaľád te|.:547 423 B1"4.
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18'3.1L.Kontaktní osoby pľo jednání ve věcech technických na straně objednatele jsou Ing. Otakaľ
Kamaľád tel.: 547 423 B1'4, Mgľ. Ilona Kašpaľovská te|.| 547 423 B2B,Ing. Radka Pavlíčková
tel.:547 423 829.

78.4. Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo:
Příloha č' 1 Nabídkový ľozpočet nazákladé soupisu prací vč. Krycího listu nabídky
Příloha č. 2 Pľojektová dokumentace na CD
Příloha č. 3 Časový haľmonogľam realizace díla (bude doloženo až v rámci součinnosti

před podpisem smlouvy o dílo)
Příloha č. 4 Pojistný ceľtifikát zhotovitele nebo kopie pojistné smlouvy a potvrzení o

zaplacení pojistné smlouvy na předmětné období (bude doloženo v rámci
součinnosti před podpisem smlouvy o díIo)

Příloha č.5 Finanční zárukapo dobu realizace (bude doloženo v souladu
s ustanovením čl. 14.1. a násl.)

Příloha č. 6 Finanční záruka po dobu záruky (bude doloženo v souladu s ustanovením čl.

1'4,2. a násl.)
Příloha č. 7 CD s naskenovanou nabídkou včetně smlouvy o dílo všech jejích příloh,

požadovaných ke dni podání nabídky (bude doloženo v ľámci součinnosti
před podpisem smlouvy o dílo)

V případě tozporu mezi uvedenými přílohami této smlouvy, stanoví pľo výklaci objednatel
nebo zástupce objednatele hieľaľchii příloĘ Popř. i ve spojení s jinými smluvně
předpokládanými dokumenty a to vždy pto kaźdý případ ľozPoru samostatně' Zhotovitel
je povinen stanovisko objednatele, potažmo jeho zástupce, respektovat.

Doložka
ve smyslu ustanovení $ 4L zákona č.128/2000 sb.,

o obcích (obecní zřizenil, v platném znění

obsah této smlouvy byl schválen usnesením 3. zasedání Rady MČ Brno-Bohunice, pod bodem č. 1)

Programu/ konané dne 1'0'12.201'4.

V Bľně dne V Brně dne

Statutáľní město Bľno, MČ Bľno-Bohunice
Ing. Antonín Cľha, staľosta MČ

KALAHA a.s.,Železná7a,679 00 Brno

Stanislav Langášek, předseđa představenstva
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Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 08-135/14lTs

Smluvní stľanv

Obiednatel: Statutáľní město Brno
Městská část Bľno_Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno
se sídlem Brno, Dominikánské nám. 1, PsČ 601 67
zastoupený panem lng. Antonínem Crhou, starostou MČ Brno-Bohunice
lČ : 44992785-08
DlČ : CZ 44992785
BankovnÍspojení : Komerční banka, a's., poboěka Brno, nám. Svobody 21,

PsČ 631 31
tíslo účtu : 'l9-5190810217ĺ0100

Zhotovitel KALAHA a.s.
se sídlem Brno, Železná 1a, PsČ 619 00
zastoupený : Stanislavem Langáškem, předsedou představenstva
lČ : 25562151
DlČ : CZ25562151
Bankovní spojení : ČsoB a.s.
Čĺslo úitu : 248711199/0300
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C'
vloŽka 33735.

sjednávají tímto ke smlouvě o dílo ě' 08-135/14ffS uzavřené mezi smluvními stranami dne
1B.12.2014 dodatek č. 1 v následujícím zněnĺ:

I.

Dosavadní text článku 4. ,,Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny" se v bodě 4.1.2. rušĺ.
Z důvodu nutnosti provedení dalších prací, při stavebním průzkumu nezjistitelných, Se původně
sjednaná cena mění a zruŠený text bodu 4.1.2. se nahrazuje textem tohoto znění:

4.1'2' Nabídková cena (bez DPH) je sjednána ve výši 5'697.192,40 Kč,

il.

Dosavadní text ělánku 1B. ,,ostatní ujednání" v bodě 1B'4. se doplňuje o Přílohu č. 1a ,,NabÍdkový
ľozpočet na dodatečně sjednané práce", kteý je nedílnou součástí tohoto dodatku.

ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn

IV

Tento dodatek byl schválen Radou MC Brno-Bohunice dne 24.06.2015

V Brně dne V Brně dne

KALAHA a.s.
Stanislav Langášek
předseda představenstva

Statutární město Brno, M
lng. Antonín Crha
starosta MC


