OPERACNI PROGRAM
ŽIVoTNÍ PROSTŘEDÍ

EVROPSKÁ UNIE

Provodu,

Ewopský fond pro region~Ini rozvoj

vzduch a přírodu

SMLOUVA O DÍLO

„Čov Přibice

-

intenzifikace“

č.objed natele
č.zhotovjtele

4210

která je uzavřena dle 52586 a následujiclch zákona č.8912012 Sb., občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník“), za předpokladu dodrženi především těchto závazných ustanoveni

Článek I SMLUVNÍ STRANY
-

Objednatel:
Se sídlem:
Zastoupený:

iČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Telefon:
(dále Jen objednatel)
Zhotovitel:
Se sídlem:
Zastoupen:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
Zapsaný
(dále Jen zhotovitel)

Obec Přibice
Přibice 348, 691 24 Přibice
Mgr. Marie Bednářová starostka obce
00600211
CZ0060021 I
Sberbank, Č. ú. 4060026614/6800,
ČNB, Č. ú. 94-17718641/0710
+ 420 519 433 907
—

VHS Brno, a.s.
Masná 102, 602 00 Brno
Ing. Oldřichem Bod‘ou, předsedou představenstva
25556568
CZ25556568
Komerční banka, as.
7313800297/0100
548 423 660
v OR u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 2919

Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy
nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k
platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Čov Přibice intenzifikace
Obchodní podmínky
-

Osoby pověřené objednatelem:
jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní:
Mgr. Marie Bednářová starostka

.

-

jednáním v technických záležitostech, včetně převzetí stavby:

.

Osoby pověřené zhotovitelem:
.

jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní:
Ing. Oldřich Bod‘a, předseda představenstva

.

jednáním o technických záležitostech včetně předání stavby:
Ing. Aleš Haminger, vedoucí výroby

Změnu pověřených pracovníků nebo jejich oprávnění lze učinit pouze dodatkem k této smlouvě‘
Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením
všech problémů souvisejících s realizaci díla (dále jen stavbyvedoucí):
Ing. Tomáš Seďa, tel: 548423673.
Zástupce objednatele pověřený řešením všech problémů souvisejících s realizací díla (dále jen
technický dozor objednatele TDO):
-

AP INVESTING s.r.o., Palackého 12, 612 00 Brno,
Ing. Stanislav Jelínek, tel.: 541 426 060 a jím
pověřená osoba.
Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických.
Článek II
Ill

-

PŘEDMĚT DILA (DÍLO)

Předmětem díla se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a
souvisejících služeb, jak je vymezuje zadávací dokumentace, soupis prací oceněný
zhotovitelem, nabídka zhotovitele.
Předmětem díla je provedeni stavby pro objednatele (do jeho vlastnictví):

»Čov Přibice

-

intenzifikace“

Předmětem zakázky je realizace výše uvedeného předmětu díla při respektování
obecných podmínek daných technickými normami, prováděcími předpisy, stavebními
povoleními k realizaci stavby a tohoto smluvního vztahu.
Do dodávky stavby patři mj. následující práce a činnosti:
-

-

zajištění vytyčení geodetické vytýčení stavby a vytýčeni veškerých inženýrských sítí,
odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání
jejich správcům,
zajištění náhradního zásobováni vodou po dobu případné výluky
zajištěni a provedeni všech opatřeni organizačního, bezpečnostního a stavebně
technologického charakteru k řádnému provedení dila,
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Čov Přibice intenzifikace
Obchodnipodmínky
-

-

-

-

-

-

-

veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí
a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního
prostředí,
projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování
a následné odstranění,
zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem
vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků před jejich
zabudováním (i dle zákona č. 22/1 997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a
o změně a doplnění některých zákonů, ve zněni pozdějších předpisů prohlášení o
shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených
závad,
—

-

-

-

zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizi podle ČSN a
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a
předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných
technických parametrů díla,
zpracování provozního řádu Čov pro trvalý provoz. Provozní řád bude předán
k připomínkováni objednateli v dostatečném časovém předstihu před zahájením
provozu a následně budou zapracovány připomínky předané objednatelem. Všechny
dokumenty budou objednateli předány 3x písemně a jednou digitálně.
zpracování provozního řádu Čov pro zkušební provoz. Provozní řád bude předán
k připomínkování objednateli v dostatečném časovém předstihu před zahájením
provozu a následně budou zapracovány připomínky předané objednatelem. Všechny
dokumenty budou objednateli předány 3x písemně a jednou digitálně

-

účast na jednáních a kontrolních dnech stavby

-

spolupráce s objednatelem v rámci zkušebního provozu

-

zřízeni a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

-

náklady za odběr vody, el. energie atd.,

-

-

-

-

-

-

-

odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za
uskladněni
uvedeni všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace,
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), vč. zápisů o prověřeni převzetí prací od
správců apod.
v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájeni stavebních prací
např. správcům sítí apod., vč. zápisů o prověření převzeti prací od správců apod.
zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských síti,
zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných
dokladů,
zajištění a uhrazeni základního archeologického výzkumu na dotčeném území
nejpozději 14 dnů před zahájením prací na dotčených pozemcích budou o tomto
prokazatelně informováni jejich vlastníci či správci. V souladu s vyjádřeními správců
pozemků je zhotovitel povinen informovat i tyto o zahájení prací na pozemcích v jimi
stanovených lhůtách.
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Čov Přibice intenzifikace
Obchodní podmínky
-

-

zhotovitel je povinen uhradit případné škody způsobené jeho činnosti vlastníků
nemovitosti, vč. úhrady škod na porostech

Součástí realizace díla je dokumentace skutečného provedeni, která bude předán
zadavateli (objednateli) v počtu 3 paré + lx v digitálním zpracování na CD ROM
Součástí je i geodetické zaměření dokončeného díla zpracované ve stejném počt
vyhotovení a dle standardů provozovatele.
Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávk
stavby.
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
-

Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních obje~
a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došl
v průběhu zhotovení díla dle vyhl. č. 499/2006 Sb.
dokumentace skutečnéh
provedení stavby.
-

-

-

-

Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádný
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem
a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.

U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen
i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou
Objednatele a její souhlasné stanovisko.

Součástí realizace díla je zpracování časového i finančního harmonogramu postupu
prací. Návrh harmonogramu je přílohou nabídky zhotovitele. Před zahájením prací bude
tento harmonogram zpracován podrobněji Po dnech (např. doplněn o údaje týkající se
počtu subdodavatelů, pracovníků apod.). Na pravidelných kontrolních dnech bude mimo
jiné zhotovitelem předkládán podrobný měsíční harmonogram.

II 2

II 3

II 4

Součástí realizace díla je i propagace projektu, která spočívá v dodání a umístněn
velkoplošného informačního panelu a pamětní desky v souladu s Pravidly pro publicitu a
se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v 0PŽP.
Předmět díla je blíže specifikován soupisy prací (rozpočty), které tvoři nedílnou součast
nabídky zhotovitele.
Pokud se při realizaci díla vyskytnou nepředvídatelné náklady (vícepráce), které nejsou
zahrnuté v předmětu díla a objednatel ani zhotovitel je nemohl předvídat a jsou nutné
pro realizaci díla a tedy vedoucí k naplnění cílů a parametrů projektu, lze tyto realizovat
pouze v souladu s touto smlouvou, v souladu s Implementačním dokumentem OPŽF‘ a
v souladu se zákonem o zadáváni veřejných zakázek. Případné vícepráce jsou
přípustné, pouze pokud jsou v souladu s ustanovením ~ 82 odst. 7 zákona a jejich
rozsah ve smyslu ~ 23 odst. 7 zákona písm. a) bod 3) zákona nesmí překročit 20% ceny
původní veřejné zakázky (bez zohlednění méněprací). Zhotovitel je povinen provést
soupis těchto změn, doplňků nebo rozšířeni, ocenit jej podle jednotkových cen použitých
pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za
podmínek dle této smlouvy a v daném místě a čase plnění obvyklých) a předložit tento
soupis objednateli k odsouhlasení formou změnových listů a dodatku ke smlouvě.
Teprve Po jeho odsouhlaseni má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.
Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly
v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.
Dojde-li při realizaci předmětu dila k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření
předmětu díla i na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat
zhotoviteli požadavek na tyto změny, které zhotovitel ocení podle jednotkových cen
použitých pro návrh ceny dila a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen
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Čov Přibice intenzifikace
Obcho dni podmínky
-

(za podmínek dle této smlouvy a v daném místě a čase plnění obvyklých) a o těchto
změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou
úpravu terminu předáni díla.
Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, jejichž
potřeba vyvstane v rámci realizace díla a nebylo možno ji předem předvídat, ve smyslu
čI. 11.3.
Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně
odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy (smluvní vztah se
subdodavatelem musí být v souladu s touto smlouvou
za to odpovídá zhotovitel).
Za subdodávku je považována realizace částí zakázky jinými subjekty pro vítěze
zadávacího řízení zhotovitele.

II 5

II 6

—

-

II 7

Il 8

II 9

IllO

Ilii

V případě, že zhotovitel provede změnu subdodavatele, prostřednictvím jehož
prokazoval splnění kvalifikace, musí nový subdodavatel splňovat příslušný kvalifikační
předpoklad v takovém rozsahu, v jakém byl prokázán předchozím subdodavatelem.
Změna subdodavatelů je možná pouze po předchozím odsouhlasení objednatelem.
Stejným způsobem bude projednána i změna u osob v zaměstnaneckém či jiném
poměru u zhotovitele.
Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo
změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že
při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užiti známo, že je
škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je
povinen na písemné vyzvání objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím
spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije
materiály, které nemají obecně závaznými předpisy požadovanou certifikaci. Porušení
povinnosti definované dle předchozích vět je považováno za podstatné porušení
smlouvy.
Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla
nezbytné.
Touto smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení díla v ni specifikovaného
a dále v souladu s Operačním programem Životní prostředí. Za řádně (tj. bez vad) a
včas provedené dílo (včetně jeho přechodu do vlastnictví objednatele) zaplatí objednatel
zhotoviteli sjednanou cenu.
Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vyplývající z této smlouvy dalším
subjektům bez předchozího souhlasu objednatele. K případnému postoupení
pohledávky může dojít pouze v případech hodných zvláštního zřetele a musí být
v souladu Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP. V případě, že
toto zhotovitel nedodrží a neučiní, jedná se o závažné porušení smlouvy.
Technický dozor objednatele nesmí provádět dodavatel ani osoba tvořící s ním koncern
ve smyslu ~ 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích).

Článek III
III 1

—

PŘEDPOKLÁDANÝ ČAS PLNĚNI

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v terminech:
.

termín zahájení stavebních prací (předání a převzetí staveniště):
do 14 dnů od výzvy objednatele
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Obchodní podmínky
-

.

maximální lhůta výstavby:
13 měsíců

.

vyklizení staveniště:
do 30 dnů Po předání a převzetí díla

.

.

I

Připravenost k zahájení zkušebního provozu Čov včetně ukončení nezbytně nu
části kanalizace:
max. do 30. 05. 2015
(lze objednatelem změnit z důvodu zvláštního zřetele)
Maximální nepřekročitelný termín dokončení celé stavby (při pozdějším zahájeni)
do 31. 8.2015 (lze změnit Jen z důvodů zvláštního zřetele)

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný proto
Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součá
předání a převzetí díla.
Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předáni staveniště prostého pr
třetích osob a pravomocného stavebního povolení.
Zahájení a ukončeni prací na díle je vázáno na včasné zajištění finančních prostřed
pro financování díla. Případné prodlouženi termínu dokončení díla bude řeše
písemným dodatkem k této smlouvě.
Lhůta výstavby se prodlužuje také o dobu nutného přerušení prací při působení vy~
moci a odstraňováni následků jejího působení. Přerušení prací pro překážky na stra
zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávaji do stavební
deníku.

III 2
lil 3

III 4

III 5

lIl 6

Jsou-li práce z důvodů překážek na straně objednatele přerušeny na dobu delší než
měsíce, je zhotovitel oprávněn požadovat náhradu přerušením prací prokazatel
vzniklých nákladů a také přiměřenou úpravu smluvni ceny. Toto musí být řeše
písemným dodatkem k uzavřené smlouvě.
Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo v celém rozsahu a bez vad bránících užívání
předat objednateli v termínech uvedených v čl.lll.1
Splněním dodávky stavby (díla) se rozumi úplné a bezvadné dokončeni stavby, je
vyklizeni a podepsání zápisu o předání a převzetí stavby včetně předání doklad
o předepsaných zkouškách a revizích a předání dokumentace skutečného provede
ve třech vyhotoveních + lx v digitální podobě na CD-ROM a další dokumentace, kte
se předává spolu s dílem dle čI. X. odst. X.2.
Obě strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 20
ze sjednané ceny díla, nebudou mit vliv na termín ukončeni a dílo bude dokončen
ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany předem písemně dodatke
ke smlouvě nedohodnou jinak.
Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli v rámci předání staveniště 2 x projektovo
dokumentaci pro zadání stavby v listinné podobě, stavební povolení, vyjádře
účastníků řízeni a dotčených orgánů státní správy.
Nedodržení doby výstavby dle odst. 111.2 se považuje jako závažné porušení té
smlouvy a objednatel je oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši dle čl.Vl té
smlouvy, pokud nebude harmonogram upraven na žádost smluvních stran z důvod
které zhotovitel nemohl předvídat a nemohl svým konáním ovlivnit.

6

Čov Přibice intenzifikace
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-

Článek IV CENA DÍLA
-

Cena díla je stanovena v souladu s 5 2 zákona č.526/1990 Sb. o cenách, ve znění
pozdějších předpísů a je oběma stranami dohodnuta jako cena smluvní ve výši:

IV I

CENA CELKEM bez rezervy

25 899 167,00 Kč bez DPH

DPH CELKEM

5438 825,00 Kč

NABÍDKOVÁ CENA bez rezervy CELKEM

31 337 992,00 Kč vč. DPH

V případě výskytu objektivně nepředpokládaných viceprací ve smyslu 5 23 odst. 7
zákona č. zák. č.137/2006 Sb., v platném znění je možné čerpání níže uvedené rezervy:
REZERVA (9,6%)

2 486 320,00 Kč bez DPH

DPH z rezervy

522 127,00 Kč

NABÍDKOVÁ CENA vč. rezervy CELKEM

34346439,00 Kč vč. DPH

IV 2

Podkladem pro sestavení ceny jsou soupisy prací (položkové rozpočty). Soupisy prací
jsou nedílnou součástí nabídky zhotovitele. Jednotkové ceny uvedené v soupisu prací
jsou pevné. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce, realizované
zhotovitelem do data předání díla.

IV 3

Obě strany se dohodly, že cena je sjednána za následujících dodacích a kvalitativních
podmínek:
Pro navrženou cenu platí, že mimo ceny použitých materiálů a vlastního provedení díla
obsahuje náklady zejména na:
zajištěni geodetického vytýčení stavby a vytyčení veškerých inženýrských sítí, jejich
zabezpečení Po dobu výstavby a jejich zpětné předání správcům,
vytyčení stavby souřadnice JTSK,
bezpečnostní opatření (pracovníků, chodců, vozidel apod.) a veškeré náklady
spojené s prováděním koordinace stavby z hlediska zákona č.309/2006
zajištění zařízení staveniště a úhrada veškerých nákladů na jeho zřízení,
provozování a likvidaci,
vyhotovení a předání dokumentace skutečného provedení díla,
geodetické práce, zejména vyhotovení a předání zaměření stavby a inženýrských sítí
v digitální formě (sítě musí být zaměřeny před záhozem), geometrický plán stavby
3x graficky, lx disketa ve formátu MICROSTATION,
fotodokumentaci (pasportizaci) objektů na CD ROM,
zajištění návrhu dopravního značení, platného rozhodnutí o zvláštním užívání
komunikaci, zabezpečení realizace značeni včetně jeho úhrady,
kompletní vyzkoušení díla včetně provedeni předepsaných zkoušek,
zpracování provozních řádů pro trvalý provoz,
veškeré náklady spojené s koordinací stavby,
veškeré další práce, činnosti a služby nutné ke splnění veřejné zakázky (díla),
Cenu díla lze měnit (dodatkem ke smlouvě na základě dohody smluvních stran)
pouze za následujících podmínek:
při celostátní změně DPH, eventuelně jiné daně, mající vliv na cenu díla,
při objednatelem vyloučených prací z předmětu plnění,
při změnách díla vynucených nepředvídatelnými okolnostmi, které nemohla žádná
ze smluvních stran ovlivnit na základě zjištění nových nepředvídatelných skutečností
-

-

—.

-

-

-

—

-

-

-

IV 4

-
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IV 5

Veškeré změny rozsahu předmětu dí Ia proti soupisu prací, které jsou realizová
souladu s touto smlouvou musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhia
objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud zhotovitel prov
některé z těchto prací bez tohoto písemného souhlasu objednatele a dodatku 5mb
budou tyto považovány za součást díla a objednatel má právo odmítnout jejich úhra

____

IV 6

Veškeré změny v rozsahu předmětu díla proti soupisu prací budou pak oce~
následovně:
na základě písemného soupisu změn v rozsahu předmětu díla proti soupisu
odsouhlaseného oběma stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kt
použil pro sestaveni návrhu ceny (soupisy prací s jednotkovými cenami jsou nedí
součásti nabídky zhotovitele),
nebudou-Ii práce, které jsou předmětem změn v rozsahu předmětu díla so
prací, obsaženy v soupisu prací zhotovitele, použije zhotovitel pro stano____
jednotkových cen změn v rozsahu předmětu díla proti soupisu prací ceny vl
kalkulované, max. ceny dle Sborníků cen stavebnich prací, vydané firmou
Praha., v c.ú. URS 2013,
vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek ~
stanovena základní cena změn v rozsahu předmětu díla proti soupisu p_____
K celkovému součtu pak bude dopočtena DPH dle předpisů platných v
zúčtování.
-

~____

____

-

____

____

-

_____
_____

IV 7

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nut
jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté
se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezak
právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek d~
touto smlouvou a na základě dodatku k této smlouvě.

Článek V
V1

V2
V3

-

____
____
____

FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Platební podmínky se řídí zásadami pro poskytování a čerpání prostředků z O
Veškeré řádně provedené práce budou měsíčně fakturovány. Zhotovitel pře
objednateli (technickému dozoru objednatele) vždy nejpozději do pátého
následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací a po písem
odsouhlasení objednatelem (objednatel se vyjádří do pěti dnů po předání soil
vystaví fakturu s obvyklými náležitostmi daňového dokladu, jejíž nedílnou součástí
být soupis provedených a odsouhlasených praci. Bez tohoto soupisu je fa
neplatná. Faktura bude vyhotovena v 5 stejnopisech vč. příloh.
Objednatel neposkytuje zálohy. Práce budou uhrazeny na základě pise
odsouhlaseného soupisu provedených a odsouhlasených prací.
Konečná faktuře musí obsahovat obvyklé náležitosti daňového dokladu zejména:
výslovný název konečná faktura“,
celkovou sjednanou cenu bez DPH,
celkovou výši DPH,
soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez daně a DPH,
částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez daně a DPH.
Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná.

-

____
____

____
____

____

____

-

V4

Splatnost faktur je 30 dnů.

V5

Nedojde-Ii mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlaseni množství nebo ci
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých ne
k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednat
písemně odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kt
souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majet
sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.
8
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V6

V7
VB

Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit pouze jedenkrát měsíčně za
uplynulý kalendářní měsíc a faktura bude obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím,
že budou samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za
případné změny rozsahu předmětu díla proti soupisu prací. Vícepráce je možno
fakturovat samostatně.
Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka
odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovítele.
Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, má objednatel právo vrátit ji zhotoviteli k opravě
s tím, že nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury objednateli.

V9

V případě, že bude čerpání prostředků z oPŽ~ v průběhu provádění díla přerušeno,
oznámí objednatel tuto skutečnost neprodleně zhotoviteli. Po tuto dobu bude
zhotovitel pokračovat v prováděni díla, pokud neobdrží od objednatele pokyn
k přerušení prací.

V 10

Zhotovitel je povinen ke dni podpisu smlouvy předat objednateli bankovní záruku za
řádné provedení díla ve výši 2 500 000,- Kč. Bankovní záruka bude krýt finanční nároky
objednatele za zhotovitele, které vzniknou objednateli z důvodu porušeni povinností
zhotovitele týkající se řádného provádění díla a smluvené doby plnění, které zhotovitel
nesplnil ani Po předchozí písemné výzvě objednatele. Bankovní záruka musí být účinná
Po celou dobu realizace díla. Tato bankovní záruka bude uvolněna Po předání a
převzetí stavby a poskytnutí bankovní záruky dle či. V. 11.
Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději ke dni vystavení konečné faktury
bankovní záruku za první dva roky záruční doby ve výši 1 000 000,- Kč. Bankovní
záruka bude krýt nároky objednatele za vzniklé škody z důvodu porušení povinností
zhotovitele z této smlouvy o dílo nebo ze zákona v průběhu prvních dvou let záruční
doby, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Bankovní
záruka musí být účinná první dva roky záruční doby na dílo ode dne protokolárního
předání a převzetí díla. Tato bankovní záruka bude uvolněna po uplynutí prvních dvou
let záruční doby.
Bankovní záruky musí být neodvolatelné, bezpodmínečné, vyplatitelné na první
požadavek objednatele a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného
čerpání.
V případě, že zhotovitel bankovní záruku dle podmínek odst. V. 10 tohoto čI. smlouvy
nepředloží, má objednatel právo nepodepsat smlouvu o dílo. Nepředloženi je
považováno za neposkytnutí součinnosti ve smyslu ~ 82 odst. 4 zák. č. 137/2006 Sb.1
v platném znění.

V 11

V 12

V 13

V 14

V případě, že zhotovitel bankovní záruku dle podmínek odst. V. 11 tohoto či. smlouvy
nepředloží, má objednatel právo na odstoupení od smlouvy pro podstatné porušeni
smlouvy. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a smluvní pokutu.

Článek VI— DALŠÍ MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY
Vl 1

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahájením díla, je objednatel oprávněn vyúčtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000. Kč za každý i započatý den prodlení.
-

Vl 2

Pokud zhotovitel bude v prodleni s předáním celého díla objednateli dle odst. III. 2 této
smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30 000,Kč za každý i započatý den prodlení.

9
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.

VI 3

„

Dojde-Ii ze strany objednatele k prodleni při úhradě faktury je zhotovitel op,~
objednateli vyúčtovat smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur y
stanovené dle Nařízení vlády Č. 351/2013 Sb. pro úrok z prodlení.
Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování vad v dohodnutém termínu, je obje
oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu
prodlení. Toto ujednání platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.
Pokud zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu je objednatel opr
vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a den pr
Toto ujednání platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky.
Pokud zhotovitel nevyklidí zařízení staveniště ve lhůtě stanovené v bodě Vlil.
objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za
den prodlení.
Pokud zhotovitel bude v prodlení se splněním termínu milníku zahájení zkuše
provozu Čov a nezbytně nutné části kanalizace uvedeném v odst. III. 1 této 5mb
objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 90.000,-Kč za k
započatý den prodlení.
Další sankce jsou ujednány přímo v textu této smlouvy. Smluvní pokuta sjednaná
smlouvě se nezapočítává na náhradu škody.

VI 4

Vl 5

Vl 6

VI 7

VI 8

Článek VII STAVEBNÍ DENÍK
-

VII 1

Zhotovitel je povinen vést obvyklým způsobem ode dne převzetí staveniště o p
které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skute&
rozhodné pro plnění smlouvy.
Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvo
odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stav
deník končí předáním a převzetím díla.

VII 2

Ve stavebním deníku musí být uvedeny náležitosti v souladu se zákone
183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
pozdějších předpisů, mimo jiné:
název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele,
název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele,
název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD,
název, sídlo, IČ (příp. DIČ) technického dozoru,
přehled všech provedených zkoušek jakosti a jejich výsledek,
seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,
seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby.
Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.
-

-

-

-

VII 3
VII 4

VII 5

VII 6

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten
kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem záj
Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyveciou
může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, připadně4
pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány Sf
správy.
Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověř
zástupce, případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto záp
připojit svoje stanovisko nejpozději do tři pracovních dnů.
Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněn
zhotovitelem, nejpozději do pěti pracovních dnů. O provedeném zápisu ve staveb
deníku s novými závažnými skutečnostmi, (majícími vliv na cenu díla nebo hrozí-Ii VZ
10
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škody, je zhotovitel povinen telefonicky informovat objednatele nebo jím pověřeného
zástupce.
VIl 7

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad
pro vypracováni doplňků a změn smlouvy.

VII 8

Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny výše, vést pro účely
řádné, průběžné a přesné evidence knihu dodatků a změn pomocný stavební deník
vicepraci a změn díla. Do této knihy dodatků a změn se zapisuji zejména všechny
změny nebo upravy dila, ktere se odchyluji od projektove dokumentace a veškere
viceprace nebo meně prace, ktere v pruběhu realizace dila vzniknou
Zhotovitel je povinen vypracovat a do knihy dodatku a změn uvest stručny, ale přesny technicky
popis vicepraci nebo změn dila a jejich podrobny a přesny vykaz vyměr a bude-Ii to
možne, tak i navrh na zvyšeni a sniženi ceny Objednatel se k těmto zapisum vyjadřuje
na pisemne vyzvani zhotovitele na adresu objednatele uvedenou v teto smlouvě,
nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí
obsahovat i odkaz na zapis v řadnem stavebnim deniku a přesne určeni, kde a kdy
viceprace vznikly a z jakeho duvodu
-

‚

J

VIl 9

Stavebni denik a knihu dodatku a změn je zhotovitel povinen předat objednateli jako
součast plněni dila

Članek VIII—STAVENIŠTĚ
Staveništěm se rozumi prostor určeny projektovou dokumentaci nebo jinym dokumentem
pro stavbu a pro zařizeni staveniště
VIII I

Objednatel předa zhotoviteli staveniště ve lhutě dle bodu III 1, pokud se strany pisemně
nedohodnou jinak O předani staveniště bude proveden samostatny zapis podepsany
opravněnymi osobami zhotovitele i objednatele Datum předani staveniště je dnem
zahajeni stavby

VIlI 2

Zhotovitel je povinen zajistit vlastnim nakladem řadne vytyčeni staveniště a během
vystavby na sve naklady řadně pečovat o zakladni směrove a vyškove body, a to až do
doby předani dila objednateli Zhotovitel zajisti i podrobne vytyčeni jednotlivych objektu
a odpovida za jeho spravnost
Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podminky spravcu nebo vlastniku siti a nese
veškere dusledky a škody vznikle jejich nedodrženim
Dojde-li k poškozeni stavajicich inženyrskych siti ktere byly řadně vytyčeny nese
veškere naklady na uvedeni siti do puvodniho stavu Zhotovitel včetně připadnych škod,
pokut apod

VIII 3

Zhotovitel je povinen seznamit se po převzeti staveniště s rozmistěnim a trasou
připadnych podzemnich vedeni na staveništi a zajistit jejich vytyčeni vlastnim nakladem
Tyto bud vhodnym zpusobem přeložit nebo chranit, aby v pruběhu provaděni dila
nedošlo kjejich poškozeni

VIII 4

Veškera potřebna povoleni k uživani veřejnych ploch zajištuje zhotovitel a nese veškere
připadne poplatky Tyto naklady jsou současti sjednane ceny

VlIl 5

Jestliže v souvislosti se zahajenim praci na staveništi bude třeba umistit nebo přemistit
dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce
zhotovitel

VIII 6

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen
pruběžně odstraňovat odpady a nečistoty vznikle jeho činnosti

VIII 7

Zhotovitel zajisti v připadě potřeby i oploceni staveniště nebo jme vhodne zabezpečeni
a naklady s tim spojene jsou zahrnuty ve sjednane ceně dila
‚‚
(ř-Kj
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VIII 8

Nejpozději do 30-ti dnu Po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel Povinen vyklid.
zařízení staveniště a upravit je tak, jak určuje projektová dokumentace.
VIII 9 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotov~e1
Náklady na vybudování, zprovozněni, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízeni staveniš,
jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Za staveniště zodpovídá zhotovitel.
VIII 10 Zhotovitel je povinen osadit v místě realizace projektu velkoplošný informační pane
(billboard), a to Po zahájení fyzické realizace projektu, nejpozději však bezprostředně
skutečném zahájeni stavebních prací, doloženém prvním záznamem ve stavební
deníku. Panel bude zachován po celou dobu pruběhu výstavby. Informace, které budo
uvedeny na panelu, sdělí zhotoviteli objednatel. Grafické provedeni velkoplošnéh
informačního panelu (billboardu) musí být plně v souladu se Závaznými pokyny pr
žadatele a příjemce podpory - Operační program životní prostředí. Návrh proveden
panelu si zhotovitel před jeho výrobou odsouhlasí s objednatelem na základě grafického
manuálu publicity 0PŽP. Rozměr panelu je standardní euroformát 2,4 x 5,1 m.
VlIl 11 Po ukončeni fyzické realizace projektu bude velkoplošný informační panel demontován a
bude nahrazen pamětní deskou. Zhotovitel zajisti výrobu a osazení pamětní desky.
Informace, které budou uvedeny na pamětní desce, sdělí zhotoviteli objednat~~
Grafické provedení pamětní desky musí být plně v souladu se Závaznými pokyny pro
žadatele a příjemce podpory v oPŽp. Návrh provedeni pamětní desky si zhotovitel před
jeho výrobou odsouhlasí 5 objednatelem. Pamětní deska musí mít trvanlivou formu.
Forma a velikost jsou dány pravidly publikovanými na www opzp.cz

Článek IX PROVÁDĚNÍ DILA
-

IX 1

Zhotovitel je povinen provést dilo s maximální odbornou péči, v obvyklé kvalitě, na svůj
náklad a na své nebezpečí, ve sjednané době. Objednatel je povinen včas a řádně
provedené dilo převzít. Objednatel není povinen převzít dílo 5 vadami. Zhotovitel je při
provádění stavby povinen postupovat tak, aby při realizaci stavby nedócházelo
k nepřiměřenému obtěžování vlastníků okolních nemovitosti. Zhotovitel je povinen při
realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení vlastníku nemovitostí
dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu (zajištění přístupu a příjezdu
k objektum, přerušení zásobování vodou, elektrickou energií ). Pokud k těmto
omezením bude nutno přistoupit je povinen zhotovitel všechny vlastníky dotčených
nemovitostí v dostatečně dlouhém předstihu O těchto omezeních prokazatelně
informovat.
IX 2
Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje
respektovat veškeré pokyny objednatele. Zjistí-li zhotovitel, že pokyny objednatele jsou
nevhodné, je povinen o této skutečnosti objednatele písemně vyrozumět na adrešu jeho
sídla uvedeného v této smlouvě a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou
škodu. Objednatel se vyjádři písemně na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě
do 48 hodin po doručení vyrozumění.
lX3~Vě~ikteré jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem
zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatři objednatel.
IX 4
Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dilo
prováděl řádným zpusobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhutě mu
k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit Od smlouvy.
IX 5
Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na jeho adresu uvedenou v této
smlouvě bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí Převzatých Od objednatele
nebo pokynu daných mu objednatelem k provedeni dila, jestliže zhotovitel mohl tuto
nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
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IX 6
‘

IX 7

IX 8

Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověřeni prací, které v
dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupným, alespoň 3 pracovní dny
předem. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele tyto práce vlastním
nákladem odkrýt v termínu stanoveném objednatelem Platí v pracovní dny Kontrola ve
dnech pracovního volna musí být oznámena min 5 pracovních dnů předem a
dohodnuta oběma stranami
Pro případ, že se objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, který
zhotovitel písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku a který nebude starší než 3
pracovní dny, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt Souhlas nebo nesouhlas
se zakrytím vydá objednatel nejpozději do 24 hodin Po jejich prověření písemně, formou
zápisu ve stavebním deníku V případě porušeni povinnosti tohoto bodu smlouvy
zhotovitelem má objednatel právo na náklady zhotovitele požadovat odkrytí zakrytých
prací v termínu stanoveném objednatelem Kontrola prováděná objednatelem nezbavuje
zhotovitele odpovědnosti za vady realizovaného díla Platí v pracovní dny Kontrola ve
dnech pracovního volna musí být oznámena 5 pracovních dnů předem a dohodnuta
oběma stranami.
Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami Zhotovitel je
povinen v případě, že se na stavbě budou současně pohybovat i zaměstnanci
subdodavatelů (podzhotovitelů) zajistit veškeré úkony vyplývající ze zákona
č.3O9I2006Sb zejména 514 a následujících. Veškeré náklady s tím spojené nese
zhotovitel. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy
související s realizací díla
Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky
vyplývající ze stavebního řízení Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne
objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy,
veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud
porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody a
náklady zhotovitel Zhotovitel je povinen zabezpečit dílo proti krádeži
‚

IX 9

IX 10

IX 11

IX 12
IX 13

IX 14

IX 15

IX 16

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů
mající příslušnou kvalifikaci Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání
objednatele povinen kdykoli ihned doložit
Zhotovitel doloží objednateli nejpozději dva pracovní dny před předáním díla soubor
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla
Zhotovitel je povinen být Po celou dobu trváni tohoto smluvního vztahu pojištěn proti
škodám způsobených jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele
(článek XIV této smlouvy). Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých
subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání kdykoli a ihned předložit
objednateli
Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům
především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících
ze zákona, ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně
uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel
Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na
pravidelných kontrolních dnech, které bude organizovat podle potřeby, nejméně však lx
za měsíc
Zhotovitel je povinen zajistit u oprávněné organizace provedení záchranného
archeologického průzkumu. Smlouvu o provedení záchranného archeologického
13
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Čov Přibice intenzifikace
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-

~
_____

průzkumu předloží zhotovitel objednateli nejpozději do měsíce Od data před~____
převzetí staveniště. Jestliže zhotovitel při prováděni prací narazí na archeolog
nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a všec
oprávněné orgány státní správy či jiné oprávněné organizace.
Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací
specifikace podle úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen staveb
prací a montážních ceníků, vydávaných URS Praha či RTS Brno~ jimiž se defi
předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a
jsou uvedeny, základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.
Zhotovitel provede dílo na vlastní nebezpečí. Nebezpečí škody na díle na objedna____
přechází převzetím díla. Dílo je Po celou dobu realizace ve vlastnictví objedn~~_____
Jednotlivé komponenty se stávají součástí díla okamžikem zabudováni.
____

IX 17

____

IX 18

____

IX 19

Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územ
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vč. souvisejících předpis

IX 20

Zhotovitel je povinen se při realizaci díla řídit výše specifikovanou projekto____
dokumentací. Zjisti-li však při realizaci díla jakékoli vady nebo nedostatky t
projektové dokumentace, je povinen na tuto skutečnost objednatele ihned upozo
jinak odpovídá za vzniklou škodu.
Zhotovitel je povinen uchovat kompletní dokumenty vztahujíci se ktéto stavbě
zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejich příloh, vešk
originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejíc
s realizací stavby. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/19
Sb., O účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dafl
příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanoveni ~ 7b pro daňovou evidep
Zhotovitel se zavazuje umožnit poskytovateli dotace nebo jim pověřeným osob_____
provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků

IX 21

IX 22

IX 23

IX 24

IX 25
IX 26
IX 27

A

fyzické realizace stavby, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finan
kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na s
pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujedná
nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy Č
orgánů EU (např. NKU, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský úče
dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípaděj
určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a ES).
Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo J
pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realiza
stavby, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, úče
doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady související s realizací stavb
plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následuj
kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úř
Sufitní orgán, Uzemni finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi urče
zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům
Zhotovitel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejné
rozsahu jako poskytovateli dotace nebo jim pověřeným osobám.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost a koordinaci prací $
zhotovitelem souvisejících investic.
Za soulad nabídnutých cen materiálů a dodávek se stanovenými technickými
uživatelskými standardy v projektové dokumentaci stavby odpovídá zhotovitel.
Zhotovitel předá technickému dozoru objednatele atesty a technické specifika
materiálů, armatur, zařízení a výrobků kjejich posouzeni před jejich zabudováním
14
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Čov Přibice intenzifikace
obchodni podminky
-

vyčka 5 dni na jejich schvaleni, zda jsou v souladu se stanovenymi podminkami
v technicke specifikaci Na žadost TDO připadně zajisti doplňujici informace
k předanym technickym specifikacim od vyrobce
IX 28

zhotovitel je povinen dodržovat všeobecne podminky a všeobecne položky stanovene
v technicke specifikaci, zejmena v předstihu 14 dnu informovat vlastniky a spravce
dotčenych pozemku o zahajeni praci na pozemku a dodržovat stanovene podminky ve
vyjadřeni spravcu pozemku a ve smlouvach o provedeni stavby se soukromymi
vlastniky dotčenych pozemku Vyjadřeni spravcu a Smlouvy s vlastniky budou
zhotoviteli předany při převzeti staveniště

IX 29

zhotovitel je povinen provadět předepsane zkoušky a kontrolni zkoušky a měřeni podle
pianu kontrol Zhotovitel je povinen zajistit veškere přistroje, asistenci, dokumenty,
kvalifikovany personal pro řadne uskutečněni zkoušek Objednatel resp TDO, je
opravněn provadět vlastni zkoušky nezavisle na zkouškach provaděnych zhotovitelem,
zhotovitel je v takovem připadě povinen poskytnout objednateli (TDO) požadovanou
nebo nezbytnou součinnost Pokud objednatel (TDO) těmito zkouškami zjisti
nevyhovujici vysledky a zhotovitel doložil pro stejnou zkoušku vyhovujici vysledek, je
objednatel (resp TOO) opravněn zajistit opakovane zkoušky na stejny druh zkoušky
(např tlakove zkoušky potrubi) u ceieho již provedeneho rozsahu dila, a to vše na
naklady zhotovitele Současně objednateli vznika pravo na uplatněni sankce ve smyslu
čI VI 8 teto smlouvy ve vyši 0,5% z ceny dila bez DPH

IX 30

Hlavni stavbyvedouci jakožto odpovědna osoba zhotovitele bude osobou kontaktni,
jeho uloha bude ve vedeni stavby v celem rozsahu, jeho přitomnost je vyžadovana
každy den, ktery bude stavbou vedeny k vykonavani stavebni a doprovodne činnosti

IX 31

Ke dni zahajeni stavby předloži zhotovitel Plan kontrol a zkoušek k odsouhlaseni, pokud
nebude objednatelem stanoveno jinak

IX 32

Zhotovitel se zavazuje vest a pruběžně aktualizovat seznam subdodavatelu vč jejich
podilu na akci a tento seznam na vyžadani objednateli předkladat zhotovitel je dale
povinen ve ihutě stanovene v ~ 147a odst 5 zakona č 137/2006 Sb, v platnem zněni,
předložit ve smyslu ~ 147a odst 4 citovaneho zakona seznam subdodavatelu
podilejicich se na realizaci předmětu plněni

‚

Članek X PŘEDANI DILA
-

XI

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli na jeho adresu uvedenou v této
smlouvě nejpozději 7 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.
Objednatel má povinnost převzít řádně dokončené dílo i před sjednaným termínem
ukončeni dle této smlouvy.

X2

Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady:
zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
certifikáty a prohlášení o shodě
zápisy o prověřeni prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
výsledky komplexních zkoušek,
doklady o likvidaci odpadů (vážní lístky),
provozní řád schválené budoucím provozovatelem,
návody k obsluze strojů a zařízení (v českém jazyce),
zápis o proškolení obsluhy,
doklad o provedení záchranného archeologického výzkumu,
zápisy o vyzkoušení předávaného zařízení, o provedených revizních a provozních
zkouškách jsou-li předepsané ČSN a obdobnými předpisy,
dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu projektu pro provedení stavby
v počtu 3 paré -lx v digitálním zpracováni na CD ROM,
-

-

-

-

-

-

-

-
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geodetické zaměření provedeného díla v systému MICRO-STATION zpracova
graficky ve 3 vyhotoveních a ix na disketě,
provozní řád Čov pro trvalý provoz vpočtu 3 paré -lxv digitálním zpracováni nao____
ROM
provozní řád Čov pro zkušební provoz v počtu 3 paré -lxv digitálním zpracování ~‚
CD ROM
veškeré stavební deníky a knihu dodatků a změn.
Tyto doklady je povinen zajistit zhotovitel a předat objednateli jako součást plnění
součást předání díla) dva dny před přejímacím řízením. Bez těchto dokladů ne
považovat dílo za dokončené a schopné předání.
Zhotovitel je povinen při předání díla rovněž předat (jako součást svého plnění) vešk
doklady nezbytné pro kolaudační řízení (např. revize zařízení, certifikáty jako
zkušební protokoly a protokoly o shodě) požadované správním orgánem v rámci toh
řízení. Tyto doklady zhotovitel předá objednateli i v případě, že konkrétní část d
nepodléhá kolaudačnímu řízení.
-

____

____

-

___

-

____

___

-

____

_____
____

____

_____

_____
____

X3

X4

Nedodá-li zhotovitel veškeré výše uvedené doklady, je objednatel oprávněn vyúčto
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý doklad a den prodlení. V přípa
žádosti objednatele je zhotovitel povinen dodat v přiměřeném termínu (vzhlede
k okolnostem) stanoveném objednatelem rovněž další doklady, jejichž potřeba vyvsta
až při kolaudačním řízení.
0 průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uve
i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s přiměřeným termínem jejich odstraně
Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady v termínu v tomto zápise uvedeném, i k
tvrdí, že je neuznává. Náklady na odstranění v tomto případě nese až do rozhodn
soudu nebo jiného vyřešeni věci zhotovitel.

____
____
____
_____

____
____
____
_____
____

Dílo je považováno za ukončené po ukončeni všech prací uvedených v článku lItě_____
smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli dokla
uvedené v či. X. odst. X. 2. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení d
nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpi
předávacího protokolu, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá.
Dle platné právní úpravy má být dílo předáno a převzato bez vad. Objednatel mu
převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jiný
nebráni řádnému užíváni díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady
termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí.

____

____
____

X5

____

____

____
____

X6

Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrec
dila, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závazný
předpisy.

____

Článek Xl—ZÁRUKA

___

Xli

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady dila, na něz
vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

____

Xl 2

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím vě
předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynalože
odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil r~
jeho adresu uvedenou v této smlouvě a objednatel na jejich použití písemně trva
Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokyn_____
daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně n
adresu objednatele uvedenou v této smlouvě upozornil a objednatel na jejich dodrže
písemně trval.
____

_____

____
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Xl 3

Zhotovitel poskytuje záruku na stavební práce v délce 60 měsíců, záruku na
technologická zařízení ‘z délce 36 měsíců a záruku na komunikace a zpevněné
plochy v délce 48 měsíců, a to ode dne předání a převzetí díla.
Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které reklamoval (uplatnil).

Xl 4

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele (na adrese jeho sídla,
uvedeného v této smlouvě, ve znění jejich případných dodatků). V reklamaci musí být
vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým
způsobem požaduje sjednat nápravu.
Objednatel je oprávněn požadovat především:
a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.) v přiměřené
lhůtě (vzhledem k okolnostem), kterou objednatel určí
b) odstranění vady opravou v přiměřené lhůtě (kterou objednatel určí vzhledem
k okolnostem), je-li vada opravitelná (současně i stanoví termín zahájení prací)
c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny
d) odstoupení od smlouvy
Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje.

Xl 5

Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak,
platí, že zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady (vada nebránící užíváni díla)
nejpozději do 3 dnů po obdržení uplatnění vady s tím, že tato vada musí být
zhotovitelem odstraněna do 10 dnů po započetí jejího odstraňování. K odstraňováni
havarijní vady (vada bránící užívání díla k danému účelu, např. porucha čerpadel) je
zhotovitel povinen nastoupit do 24 hodin a tuto vadu odstranit do 48 hodin. Do doby
odstranění vady je zhotovitel povinen přijmout taková opatření, aby se rozsah škod
nezvětšoval a byla zabezpečena prozatímní funkčnost díla (např. elektrocentrála,
náhradní čerpadlo, apod.). Bude-li vada důvodem k udělení pokuty objednateli ze strany
MěU-OŽP, ČIŽP, AOPK apod., je zhotovitel povinen tuto pokutu objednateli uhradit.

Xl 6

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná (předaná k poštovní přepravě) objednatelem v poslední den záruční lhůty
se považuje za včas uplatněnou.

Xl 7

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů Po stanoveném
nebo dohodnutém nástupním termínu, je objednatel oprávněn Ode o zmocnění
zhotovitelem pro objednatele) pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu. Veškeré
takto vzniklé náklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel na základě jejich
vyúčtování splatného do l4dnů Po jeho doručení. Za provedené práce iv tomto případě
odpovídá zhotovitel, jako byje provedl sám.

Xl 8

Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předáno dle článku X.
této smlouvy. Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) díla se stávají jednotlivé
komponenty součástí díla okamžikem zabudováni. Vady díla budou odstraňovány tak,
aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu.

Xl 9

Oznámí-li zhotovitel, že vady díla neuznává, je objednatel oprávněn v zájmu předejití
vzniku škod, žádat odstranění vad vůči zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách a
zhotovitel je povinen vady odstranit s tím, že pokud se prokáže, že zhotovitel za tyto
vady neodpovídal, bude objednatel povinen tyto vynaložené náklady zhotoviteli uhradit
a zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu.

Xl10

V záruční lhůtě bude zhotovitel provádět stanovené servisní prohlídky zabudovaných
zařízení bez vyzvání objednatelem.

Xlii

Záruční doby počínají běžet dnem následujícím po podpisu Protokolu o předání a
převzetí plnění předmětu smlouvy objednatelem a zhotovitelem.

Xl12

Záruční doby neběží Po dobu, Po kterou objednatel nemohl dílo nebo jeho součást
užívat z důvodu výskytu vad, za které odpovídá zhotovitel.
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X113

Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objedn~____
zhotovitelem opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lh
opětovně úd počátku ode dne dokončeni a předání příslušného předmětu reklam
opravy objednateli.

Článek XlI ZMĚNA A PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY
-

XII 1

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslo
nazvaným Dodatek ke smlouvě a očíslovaným podle pořadových čísel, pokud v te
smlouvy není pro konkrétní případ uvedeno jinak. Jiné zápisy, protokoly, apod.
za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohod
celém obsahu. Změny nesmí být v rozporu s ustanovením 5 82 odst. 7 zákona.

XII 2

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránicí řádnému plněni této smlouvy
povinna to ihned oznámit druhé straně a vyvolat jednáni zástupců oprávněnýc
podpisu smlouvy.

XII 3

Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednáni z této smlou
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně na její adre
uvedenou v této smlouvě. V odstoupení musi být dále uveden důvod, pro který stra
od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kro
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

XII 4

Tento smluvní vztah lze předčasně ukončit písemným odstoupením z důvodu poruš
smlouvy podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní strarr
která smlouvu takto porušila.
Za podstatné porušení smlouvy bude považováno především:
prodlení se zahájením stavebních prací o vice jak 30 dnů,
nesplnění stanoveného milníku pro zahájeni zkušebního provozu ČOV a nezbyt
nutné části kanalizace o více jak 30 dnů
termínu dokončení kompletní akce o více jak 60 dnů
porušení povinnosti vyplývající z II. 7, II. 10, V.10, Vil, IX.l 1 a XIV.4
odmítnuti převzetí staveniště zhotovitelem ve stanovené lhůtě
přeneseni nebo převedení práv z této smlouvy zhotovitelem na jinou osobu b6
písemného souhlasu objednatele,
a další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení
V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno ve smys
ustanovení 5 2002 odst. 1 občanského zákoníku, ve znění platném ke dni uzavření té
smlouvy.
Pokud není stanoveno jinak, je objednatel oprávněn za podstatné porušení smlou
uložit sankci ve výši 300.000,-Kč.
V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnic
objednatele a zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla. Zhotovit
je povinen předat dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci objednate
do 5 dnů po účinnosti odstoupení, včetně písemného upozornění na opatřeni nut
k předejití škodám, které by mohly vzniknout v důsledku předčasného ukonče
smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit všechny další povinnosti dle této smlouV
(především dle či. XII, odst. XII. 5), je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluv
pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý den prodlení (pro případ prodleni zhotovitele S
splněním těchto jeho povinnosti).
-

-

-

XII 5

Odstoupí-Ii některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouv
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou mj. následující:
zhotovitel provede soupis všech provedených praci oceněný dle způsobu, kterým J
stanovena cena díla,
zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje “dílčí konečnú
fakturu“,
-

-
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-

-

zhotovíte! odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně
nedohodnou jinak,
zhotovitel ihned vyzve objednatele k “dílčímu předání díla‘ a objednatel je povinen
do tří dnů ad obdržení vyzvání zahájit“ dílčí přejímací řízeni
“.

Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé
straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.
Článek XIII

—

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ, ÚČINNOST

XIII 1

Zhotovitel je oprávněn převést nebo jakkoli přenést svoje práva a povinnosti z této
smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze v případech upravených obchodním právem a
s předchozím písemným souhlasem objednatele (bude řešeno dodatkem k této
smlouvě), jinak bude posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem.

XIII 2

Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat objednatele o těchto skutečnostech:
-

vstup zhotovitele do likvidace,

-

vstup zhotovitele do konkurzu nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho úpadku,

-

zánik zhotovitele bez likvidace,

-

o jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění tohoto
smluvního závazku, a ve spolupráci s objednatelem řešit vzniklou situaci.

Poruší-Ii zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skutečnost posuzována jako
podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se všemi důsledky. Za toto
podstatné porušení smlouvy je rovněž objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 50.000,- Kč.
Z výše uvedených důvodů nezaniká právo čerpat z bankovní záruky.
XIII 3

Objednatel si vyhrazuje právo ukončit smlouvu o dílo v případě, že nebude podpora
v rámci o~ŽP objednateli poskytnuta.

Článek XIV

—

VLASTNICTVÍ DILA A POJIŠTĚNI DÍLA

XIV 1

Vlastníkem zhotovovaného dila je od počátku objednatel.

XIV 2

Nebezpečí škody nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a
převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

XIV 3

Zhotovitel je povinen mít platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, a to ve výši min. 5 mil. Kč.
Doklad o pojištění je povinen předložit objednateli v den podpisu smlouvy o dílo, pokud
z důvodu na straně objednatele nebude dohodnuto jinak. Nepředloženi je považováno
za neposkytnutí součinnosti ve smyslu 5 82 odst. 4 zák. č. 137/2006 Sb., v platném
zněni.

XIV 4

Zhotovitel je povinen uzavřít na budované dílo pojistnou smlouvu ve výši hodnoty
budovaného díla (nabídková cena). Doklad a pojištění je povinen předložit objednateli
v den podpisu smlouvy o dílo, pokud z důvodu na straně objednatele nebude dohodnuto
jinak. Nepředložení je považováno za neposkytnuti součinnosti ve smyslu 5 82 odst. 4
zák. č. 13712006 Sb., v platném znění.

XIV 5

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.

XIV 6

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou
součinnost, která je v jeho možnostech.
Náklady na pojištění díla nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XIV 7
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Článek XV VYŠŠÍ MOC
-

XV 1

Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou Závis
na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o vál
mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

XV 2

Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, stra
která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o
dodatkem ke smlouvě ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.
k dohodě, má strana, která se oprávněně odvolala na vyšší moc,
od smlouvy (Čl. XII). Učinnost odstoupeni nastává v tomto případě
oznámení o odstoupeni druhé smluvní straně.

úpravu 5mb
Pokud neda
právo odstou
dnem doru

Článek XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
-

XVI I

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluv~
stran.

XVI 2

Obě smluvní strany se zavazuji, že obchodní a technické informace, které jím b
svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhl
druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek
smlouvy. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem
106/1 999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (případně ve zn
přepisů jej nahrazujících). Toto ustanovení se nevztahuje na povinnosti zveřejn
dokumentů objednatelem plynoucí ze zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění
prováděcích předpisů k tomuto zákonu.

XVI 3

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

XVI 4

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží d

XVI 5

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jej
příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlou
nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

XVI 6

Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zadáv
dokumentací objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou zhotovitele na
zakázku a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem a případ
obchodními zvyklostmi. Tento smluvní vztah se v plném rozsahu a bez jakých
výjimek řídí českým právním řádem a případné spory z něho pramenící budou řeš
českými soudy (nepůjde-li příslušnost soudu určit jinak, bude se řídit dle St
objednatele) a dalšími českými kompetentními orgány dle českého práva, a to v česk
jazyce. Bude-li tato smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany fl
verzí v českém jazyce.

XVI 7

Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy sta
neplatným, nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní str
takové ustanovení nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, Po
možno ve smyslu ustanovení původního.

XVI B

Pro případ pochybnosti o doručení písemnosti související s tímto smluvním vztah
zhotoviteli, nebo pokud zhotovitel doručení takové písemnosti jakkoli zmaří, platí
taková písemnost se považuje za doručenou třetí den po jejím odeslání do Si
zhotovitele, uvedeného v této smlouvě (ve znění jejích připadných dodatků), bez ohla
na skutečnost zda se zde zhotovitel fakticky zdržuje či nikoli.

XVI 9 0 uzavření této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo obce dne 19. 06. 2014 č. usnes
332/29/2014
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V Přibicích, dne 23. 07. 2014

V Přibicích, dne 23. 07.2014
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