Smlouva 0 dilo

v

uzavf'ené dle ustanoveni § 2586 a nésl.

zékona 0. 89/2012 Sb., obéansky zzikonl'k, v platném znéni

Smluvni strany
Obiednatel:

Krajské zdravotni, a.s.

Nézev:
Sidlo:

Sociélni péée 3316/12A, 401 13 Usti nad Labem

Zastoupené:
Bankovm’ spojeni:

Ing. Petrem Fialou — generélnim feditelem spoleénosti
25488627
CZ25488627
CSOB a.s.

é. (létu:
telefon, fax:
E-mail:

477114105/477114900
sekretariat@kzcr.eu

Obchodni rej stfik:

Krajsky soud v Usti nad Labem, oddil B, vloika 1550

IC:

DIC:

Zéstupce ve vécech technicky’ch:

(déle jen Objednatel)

Zhotovitel:

G DESIGN, spol. S no.

Nézev:
Sidlo:

Veleslavinova 3108/14, 400 11 Usti nad Labem

Zastoupeny:
16::

D16:

Bankovni spojeni:

Ing. Milanem Gottliebem - jednatelem
25466810
CZ25466810
Komeréni banka, a.s.

é. ﬁétu:
Telefon, fax:
E-mail:

Zéstupce ve vécech technickych:
Obchodni rej stfl'k:

Krajsky soud v Usti nad Labem, oddil C, vloika 19501

(déle jen Zhotovitel)
Uzaviraji niie uvedeného dne, mésice a roku tuto smlouvu

l.
Predmét smlouvy a dila

Na zékladé této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést fédné s odbomou pééi na svﬁj néklad a
nebezpeéi ve sjednané dobé, v souladu s Iouto smlouvou a v souladu se souvisejicimi prévnimi
a technickSImi pfedpisy pro Objednatele dilo - vypracovéni Projektové dokumentace (déle jen
PD) vé. inienYrské éinnosti v rozsahu dokumentace pro provedeni stavby na akci
,,Rekonstrukce chirurgického oddélcni — ambulantni Ezist, Krajskzi zdravotni, a.s. —

Nemocnice Most, o. z.“ a provést dal§i éinnosti dle této smlouvy. Zhotovitel proh1a§uje, 26 se
seznémil se véemi dokumenty pfedanYmi Objednatelem.
Objednatel se zavazuje dilo pf'evzit a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu dle této smlouvy.
Tato smlouva je podepséna na zékladé VYbéru nejvhodnéjéi nabidky v zadévacim fizem’
,,Rekonstrukce chirurgického oddélem’ — ambulantm’ éést, Krajské zdravotni, a.s. — Nemocnice
Most, o. z.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v nésledujicim rozsahu:

a) Zaji§téni vstupnich podkladﬁ, prﬁzkumﬁ a méf'eni

Ovéreni stévajiciho stavu zéjmové éésti podlaii z pohledu architektonicko—stavebniho
fe§eni véetné provedeni stavebné-technického prﬁzkumu v rozsahu pro potfeby zpracovéni
projektové dokumentace, popfipadé zaji§téni daléich nutnjrch prﬁzkumﬁ pro zpracovém’
projektové dokumentace. V§e se souéinnosti Zadavatele.

Vstupm’ podklady budou zapracovény do proj ektové dokumentace.
b) Vypracovéni projektové dokumentace

Vypracovéni projektové dokumentace ve stupni projektové dokumentace pro provédém’
stavby, které bude slouiit pro vyhotoveni soupisu stavebnich praci, dodévek a sluieb véetné
vyikazu vy'mér, stavebm’ fizeni, vibér dodavatele stavby i fédnou realizaci zéméru.

PD bude zpracovéna dle Zékona é. 499/2006 8b., 0 dokumentaci staveb, déle ve smyslu
Zeikona 183/2006 8b., 0 L'lzemm’m plénovém' a stavebnim fédu (stavebni zékon), ve znéni
pozdéjéich pfedpisﬁ, véetné v§ech souvisejicich predpisﬁ platnYCh obecnjrch poiadavkﬁ na
Vistavbu a v souladu se v§emi ostatnimi platnYmi pfedpisy. Souéésti PD budou Véechny
profesni éésti, kapitoly a pfilohy, potfebné pro ziskz’mi stavebniho povoIem’, vybér
dodavatele stavby i fzidnou realizaci zéméru.

Souéésti PD bude i soupis stavebnich praci, dodévek a sluieb véetné VYkaZU vymér dle
Vyhlééky é. 169/2016 Sb. (soupis praci nesmi obsahovat tzv. agregované poloiky) ve
smyslu Zékona é. 134/2016 Sb., 0 zadévéni vefejnjrch zakézek, a souvisejicich provéxdécich
pfedpisﬁ V platném znéni. Zérover'l bude zpracovén i kontrolni poloikovy rozpoéet.
Soupis stavebnich praci, dodévek a sluieb Véetné VS/kazu vymér (dale jen ,,SP“) bude
zpracovén dle téchto pravidel:

-

SP nesmi obsahovat tzv. agregované poloiky (soubory a komplety)

-

SP jako celek a zéroveﬁ i SP jednotlich profesnich éésti, musi byt komplexné
zavzorcovén a uzaméen tak, aby byla moinost zadat pouze jednotkové ceny

Projektové dokumentace pro provédéni stavby véetné vYée uvedeného bude Objednateli
predéna 6x vtiéténé podobé a 3x elektronicky na CD nosiéi (na kaidém CD vidy 1x
v editovatelném formétu - doc, xls, dwg apod. a 1x v needitovatelném formétu — pdf).
c) Inienyrské éinnost
Zaji§téni potrebnYCh stanovisek a vyj édfeni Véech dotéenYch orgénﬁ sté’mi sprévy a sprévcfi
siti' Véetné dopravniho inspektorétu. Déle zajiEténi stavebm'ho povolem’.
Projektové dokumentace podle pfedchézejicich odstavcﬁ bude zpracovéma v souladu
s odsouhlasenymi zéméry a poiadavky Objednatele véetné podminek orgénﬁ stétni sprévy a
sprévcﬁ inienYrsch siti.
Souéésti PD budou v§echny profesm’ éésti, kapitoly a pfl’lohy, potfebné pro ziskéni stavebniho
povoleni, vér zhotovitele i rédnou realizaci zéméru.

Veékeré dokumentace bude projednévz’ma s Objednatelem v prﬁbéhu praci, pfed pfedzinim dila
bude provedeno koneéné posouzem' a odsouhlaseni projektové dokumentace.
Zhotovitel je povinen z kaidého jednéni vyhotovit zépis z jedna’mi, ktery si neché nésledné
odsouhlasit. Souéésti zépisu musi bYt i prezenéni listina zﬁéastnénjrch véetné jejich podpisu.
Veékeré poskytnute' podklady Objednatelem Zhotoviteli majl’ pouze informaéni charakter a je
povinnosti Zhotovitele tyto informace odborné posoudit a mistnim §etfenim ovérit.
Zhotovitel se zavazuje zpracovat PD tak, aby tato projektové dokumentace byla dostateény’tm a
kvalitnim podkladem pro provedem’ zéméru objednatele a vypracovéni i'iplného soupisu
stavebnich praci, dodéwek a sluieb véetné vykazu vy’mér.
Zhotovitel PD je povinen poskytnout souéinnost pfi vypofédéni Zédosti o poskytnuti
dodateénich informaci (vysvétleni zadévaci dokumentace) poiadovanych dodavateli
v zadévacim fizeni' na realizaci stavebni zakézky dle PD do dvou pracovnich dnﬁ od doruéeni
poiadavku Objednatele na poskytnuti souéinnosti, a to pripadné i do e-mailové schrénky.
V pripadé, ie povaha dodateénYch informaci vyzaduje dle nézoru Objednatele deléi lhﬁtu na
poskytnuti souéinnosti, bude lhﬁta pro poskytnuti souéinnosti v téchto pfipadech dohodnuta dle
povahy dodateéné informace. V pripadé nedodrieni stanovené lhﬁty na odpovéd’ je Objednatel
a2 do obdrieni odpovédi oprévnén poiadovat smluvm’ pokutu ve vyéi 500 Ké za kaidy
zapoéat}? den, 0 ktery byla prekroéena stanovené lhﬁta. Poskytnutim souéinnosti dle tohoto
ustanoveni se rozumi zejména poskytnuti odbomého vyjédfeni Zhotovitele, vypracovz’mi
névrhﬁ technicch éésti odpovédi na iédosti o poskytnuti dodateénych informaci.
10. Souéésti pfedmétu smlouvy je i poskytnuti souéinnosti pfi komrole nabidek uchazeéﬁ
podanYch Objednateli v zadévacim fizeni na realizaci stavby. Zhotovitel je povinen ﬁéastnit se
na jednénich hodnoticich komisi vefejné zakézky na vilbér zhotovitele stavby, pokud si
Objednatel jeho nézor éi ﬁéast vyiédé. V pfipadé, ie se Zhotovitel nezﬁéastni jedném’
hodnotici komise, pfestoie jeho i'iéast byla vyiadovéna, je Objednatel oprévnén poiadovat
smluvni pokutu ve v51§i 1000 K6 2a kaidou neﬁéast na jednéni. V rémci kontroly dle tohoto
ustanoveni poskytne Zhotovitel souéinnost pfi:
o posouzeni nabidek v podrobnostech vykazu vyimér
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posouzeni, zda nabidka uchazeée obsahuje mimofédné nizkou nabidkovou cenu
0 posouzeni splném’ technickich podminek stanoveny’ch zadévacimi podminkami
pfisluéného zadévaciho fizeni
11. Zhotovitel je povinen p0 celou dobu provédém’ dila, tzn. ai do okamiiku pfedéni dila bez
vad a nedodélkﬁ, mit kdispozici (tzn. disponovat zaméstnancem spfislu§nou autorizaci
v pracovnim poméru nebo jiném obdobném poméru anebo mit uzavfenou smlouvou s tfeti
osobou, kterou se tfeti osoba zavézala zajistit pro Zhotovitele sluiby, ke ktery'Im je pfisluéné
dle autorizace) takovy poéet autorizovanych architektﬁ, inieny’rﬁ nebo technikﬁ
s odpovidajici specializaci podle zékona é. 360/1992 Sb., 0 vykonu povolém'
autorizovanich architektﬁ a o vykonu povolém' autorizovanYch inienyrﬁ a technikﬁ éinnych
o

ve vistavbé, ve znéni pozdéjéich pfedpisﬁ, kterSIm byla prokézéna technické kvaliﬁkace

v zadévacim fizeni vyée uvedené veiejné zakézky, a zavazuje 36, ie 56 dotéené osoby budou
osobné podilet na provédéni dila.

II.
Doha a misto plnéni
1.

2.

Zhotovitel se zavazuje prove’st dilo v celém rozsahu do 20 tydnﬁ 0d ﬁéinnosti Smlouvy o
dilo.

Dilo bude pfedéno v nésledujicich etapéch:

a) zaji§téni vstupnich podkladﬁ, prﬁzkumﬁ a méfem’ dle (:1. 1., odst. 2, bodu a) a
vypracovém’ projektové dokumentace pro provzidéni stavby dle ('21. 1., odst. 2, bodu b) a
jeji pfedéni Objednateli do 8 tydnﬁ 0d ﬁéinnosti Smlouvy 0 dilo.
b) Zajiéténi souhlasnjtch stanovisek dotéenYch orgénfl stétni sprévy a sprévcﬁ siti Véetné
zajiéténi vydéni stavebniho povolem’ dle 61. 1., odst. 2, bodu c) a jejich pfedémi
Objednateli d0 20 tydnﬁ 0d ﬁéinnosti Smlouvy o dilo.
3. Zéjmovy prostor pfedmétu dila se nachézi v Krajské zdravotni, a.s. — Nemocnice Most, 0.2.,
pavilon ,,A“, 3.NP, sekce 4/3.

0 pfevzeti hmotnYch éésti dila bude sepsén diléi akceptaéni protokol, ktery bude podepsén
odpovédnimi osobami obou smluvnich stran.
V pfipadé zjiéténi vad a nedodélkﬁ éésti dila, uvede Objednatel v diléim protokolu 0 pfedéni a
pfevzeti éésti dila seznam vad a nedodélkﬁ véetné zévéru, zda se jedné o podstatné, méné
podstatné (“3i drobné vady a které z nich bréni uiivani dila, a terminﬁ odstranéni vad
Zhotovitelem. Objednatel neni povinen éésti dila akceptovat, pokud vykazuji zjevne’ vady a
nedodélky. Vzévéru diléiho akceptaéniho protokolu Objednatel prohlési, zda na zékladé
pfejimaciho fizeni danou éést akceptuje éi neakceptuje. V pfipadé, ﬁe nebude dilo pfevzato,
dohodnou v zépise osoby odpovédné za pfedéni a pfevzeti éésti dila néhradni termin pfejimky.
Tato dohoda nemé vliv na prévo Objednatele uplatnit sankce za nesplnéni terminu akceptace,
resp. pfedéni éésti dila.
Po pfedéni zévéreéné éésti dila bude sepsén souhrnny pf'edévaci protokol. Objednatel neni
povinen dilo pfevzit, pokud vykazuje vady a nedodélky, a to i v pfipadé, pokud se tyto objevi
v jii akceptovanYch ééstech dila. V pfipadé zjiéténi vad a nedodélkﬁ dila, uvede Objednatel
v souhmném protokolu o pfedéni a pfevzeti dila seznam vad a nedodélkﬁ véetné zévéru, zda se
jedné o podstatné, méné podstatné éi drobne’ vady a ktere’ z nich bréni uZivam’ dila, véetné
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terminﬁ odstranéni vad Zhotovitelem. Zhotovitel doplni protokol o vady, 0 kterych vi a
Objednatel tyto nemﬁie ze své pozice rozpoznat, Objednatel uréi terminy k jejich odstraném’.
V pfl'padé, ﬁe nebude dilo pfevzato, dohodnou v zépise osoby odpovédné za pfedéni a pfevzeti
dila néhradm’ termin pfejimky. Tato dohoda nemé vliv na prévo Objednatele uplatnit sankce za
nesplnéni terminu pfedéni dila.
III.
podminky
platebni
a
Cena dila

Celkové cena dila je stanovena ve vyéi 231.000.,- Ké bez DPH (slovy: dvéstétficetjedentisic
(slovy:
Ké
279.510.,—
éini
DPH
21%
véetné
cena
éesch),
korun
dvéstésedmdesétdevéttisicpétsetdesetkorun éesch)
Celkové cena dila se sklédé z nésledujicich poloiek (doplm’ uchazeé):
Cena v6. DPH
DPH 21%
Cena bcz DPH
Etapa/éést dila

Vstupni podklady +
DPS
IC
Autorsky dozor

190.000,-Kc‘:

39.300,-Ké

229.300,-Ké

30.000,-Ké

6.300,-Ké

36.300,-Ké

1 1.000,-Ké

2.310,-Ké

13.310,—Ké

Cena byla stanovena na zékladé cenové nabidky, viz Pfiloha 5. 2 této smlouvy. Cena dila je
stanovena jako neiée pfipustné a nepfekroéitelné a obsahuje veékeré nezbytné néklady k
fédnému plnéni pfedmétu dila. Cena dila zahrnuje odménu a ve§keré néklady Zhotovitele za
Véechny éinnosti vykonané na zékladé této smlouvy, véetné véech éinnosti vykonané dle 61. I.
bodu 5. te’to smlouvy.
Cena dila bude zaplacena Objednatelem na zékladé vystavenYch daﬁoch dokladﬁ - faktur.
Diléi terminy plném’ jsou fakturaénimi diléimi terminy dle jednotlivy’ch éinnosti, viz rozpis
etap v ('31. II odst. 1a él. III této smlouvy 0 dilo.
Zhotovitel pfefakturuje Objednateli relevantni sprévni poplatky ﬁdelné a nezbytné vynaloiené

pfi zhotovovém’ dila.
Ukony, které nebudou konény, nebudou pfedmétem fakturace.
Smluvni strany se dohodly, ie na plném’ dila nebudou poskytovélny zélohy.
Podkladem pro vystavem’ faktury je pfevzeti dila Objednatelem stvrzené v akceptaém’m
protokolu, pfipadné souhrnném protokolu 0 pfedémi a pfevzeti dila nebo jeho éésti. Zhotovitel
je oprévnén fakturovat cenu éésti dila a2 p0 akceptaci pfedmétu plnéni dila Objednatelem. Toto
ujednéni se netyké posledni faktury v fadé (poslednl' etapa — DPS). Zhotovitel mé povinnost
vystavit posledm’ fakturu ai po odstranéni véech vad a nedodélkﬁ ze souhmného pfedévaciho
protokolu.
Autorsky dozor bude fakturovén na zékladé Objednatelem odsouhlaseného vykazu
provedenych vykonﬁ/hodin vidy p0 ukonéeni jednotlivych etap stavby objektu.
V ph’padé, Ze dojde k ukonéeni, nebo odstoupeni 0d te'to smlouvy z dﬁvodﬁ na strané
Objednatele, bude Zhotovitel fakturovat prélce skuteéné fédné vykonané ke dni ukonéem’, nebo
odstoupeni. Zhotovitel je povinen doloiit Objednateli, jaké préce na dile vykonal.
10. Daﬁovy doklad — faktura musi obsahovat kromé éisla smlouvy a lhﬁty splatnosti, které éini u
kaidé faktury 60 dnﬁ 0d doruéeni faktury Objednateli, také néleiitosti daﬁove’ho dokladu dle §
28 zékona ('3. 235/2004 8b., 0 dani z pfidané hodnoty. Pfilohou faktur budou kopie pisemného
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akceptaém’ho protokolu, souhmného protokolu, vazu provedeny'ch vonﬁ (autorsky dozor).
V pfipadé, ie faktura nebude mit odpovidajici néleiitosti, je Objednatel oprévnén zaslat ji ve
lhﬁté splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni, anii se tak dostane do prodleni se splatnosti. Lhﬁta
splatnosti poéiné béiet znovu 0d opétovného zasléni néleiité doplnéného 6i opraveného
dokladu.
11. Uhrady budou provedeny bezhotovostni formou pfevodem na bankovm' ﬁéet Zhotovitele. Obé
smluvm’ strany se dohodly na tom, ie penéiity zévazek je splnén dnem, kdy je ééstka odepséna
z ﬁétu Objednatele.
12. Fakturaéni adresa: Krajské zdravotm’, a.s., Podatelna KZ - Sociélni péée 33 l6/12A, 401 13 Usti

nad Labem
13. Dohodnou-li se strany p0 uzavfeni smlouvy na zméné rozsahu dila a neujednaji-li dﬁsledky pro

vy’éi ceny, zaplati Objednatel cenu upravenou s pfihlédnutim k rozdilu v rozsahu nutné éinnosti

a v ﬁéelnych nékladech spojenych se zaménénYm provédénim dila.

IV.
Splnéni zz’lvazku
Pf‘echod odpovédnosti za §k0du a pf‘echod vlastnictvi
Objednatel je povinen dilo pfi pfedémi prohlédnout za L'xéelem zji§téni zjevnych vad.
Nebezpeéi ékody na dile pfechézi ze Zhotovitele na Obj ednatele okamiikem pfevzeti dila, tj.
okamiikem uvedenSIm v souhmne’m pfedévacim protokolu.
Vlastnické prévo k dilu (nové zhotovené véci) pfechézi na Objednatele okamiikem pfevzeti
dila, tj. okamiikem uvedenym v souhmném pfedévacim protokolu.
V.
Odpovédnost zhotovitele za vady a jakost

Zhotovitel pfebiré zéruku za jakost dila, zejména 221 to, is dilo a ostatni éinnosti vyply'vajici
stéto smlouvy budou slouiit pro realizaci zéméru, ktery'm je zejména fédné vysoutéieni
dodavatele stavby na zékladé zadévaciho fizeni, fédné provedeni stavby dle projektové
dokumentace a daléich éinnosti souvisejicich se stavbou a touto smlouvou.
Zhotovitel Odpovidé 23 to, ie pfedmét plném’ je zhotoveny dle te’to smlouvy a is: p0 dobu
stanovenou (zéruéni doba) bude mit vlastnosti ujednané v této smlouvé a pfedpoklédané
zévaznjrmi prévnimi pfedpisy. Zhotovitel odpovidé za sprévnost, ﬁplnost a proveditelnost
projektu. fipadé nesplnéni této povinnosti odpovidé Zhotovitel za ékodu vzniklou
Objednateli.
Zhotovitel odpovidé za vady, které mé dilo vdobé jeho pfedz’mi Objednateli. Zhotovitel
odpovidé za vady dila vzniklé po pfedém’ dila Objednateli, jestliie by1y zpﬁsobeny poru§enim
jeho povinnosti.

Zhotovitel odpovidé za véechny vady PD, zejme’na za vady, které maji vliv zejména na kvalitu
stavby, na L'lplnost speciﬁkace véech praci, dodévek, éinnosti a sluieb spojenjrch s realizaci
stavby, za jednoznaénost, efektivnost, funkénost a reélnost navrieného technického feéem’ a
jeho soulad s podminkami této smlouvy, pokyny a podklady pfedanYmi Zhotoviteli
Objednatelem, obecné zévaami prévnimi pfedpisy, CSN, EN, a ostatm’mi normami pro
pﬁpravu a realizaci pfedmétné stavby, apod.

Zhotovitel celou dobu iivotnosti stavby zodpovidé za §kody vzniklé na zékladé poruéeni
povinnosti Zhotovitele pfi realizaci projekéni a inienS/rské pfipravy zaji§t’ované dle této
smlouvy.

Zhotovitel neodpovidé za vady dila, jestliie tyto vady byly zpﬁsobeny pfedénim nevhodnSIch
nebo neL'IplnS/Ch podkladﬁ a pokynﬁ v pfipadé, ie Zhotovitel na né Objednatele upozornil a
Objednatel na jejich pouiiti nebo provedem’ trval, prokazovéni této skuteénosti je na strané
Zhotovitele.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u Zhotovitele, a to bez zbyteéného odkladu
poté, (:0 se 0 nich dozvédél.

Prévo na odstranéni vady dila, zjiéténé p0 pfedéni dila, Objednatel u Zhotovitele uplatni
pisemnou formou bez zbyteéného odkladu. Zhotovitel bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji ve
lhﬁté do tfi pracovnich dni od doruéeni reklamace, projednél s Objednatelem reklamovanou
vadu a zpﬁsob jejiho odstranéni.

Zhotovitel se zavazuje pfipadné vady dila bezplatné odstranit do 7 dni p0 doruéem' reklamace
Objednatelem, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Smluvm' pokuta je splatné do 30
dnﬁ 0d doruéeni vizvy k jeji ﬁhradé Zhotoviteli.
10. Po odstranéni vady bude vyhotoven Zhotovitelem pisemny protokol, ze kterého bude zfejmé,
zda je reklamované odstranéna a termin jejiho odstranéni. Oprévnéné osoba Objednatele
potvrdi tento protokol vm podpisem.
11. V pfipadé, Ze pfi realizaci stavby budou zjiétény vady projektu, které nemaji pﬁéinu
v podkladech pfedanYch Objednatelem, zavazuje se Zhotovitel odstranit tyto vady bezplatné.
12. Zhotovitel poskytuje na dilo zéruku v délce 36 mésicﬁ, kdy zékladem pro uréeni poéétku
zéruéni doby je souhrnny pfedévaci protokol a poéétek zéruéni doby je stanoven datem
odstranéni posledni vady nebo nedodélku. Zéruéni doba se prodluiuje kaidou zjiéténou vadou

dobu, p0 kterou byla odstraﬁove’ma.
13. Uplatnénim prév dle toho élénku nezaniké prévo na néhradu §kody éi jiné sankce.

VI.
Poru§eni smluvnich povinnosti

V pfipadé, ﬁe Zhotovitel nedodrii jakYkoliv termin dokonéeni dila éi jeho éésti dle této
smlouvy, je Objednatel oprévnén poiadovat po Zhotoviteli smluvni pokutu ve vy‘éi 0,2%
2 fakturované diléi ceny dila bez DPH, K6 2a kaidy i zapoéaty den prodleni.
Neodstrani-li Zhotovitel vady uplatnéne’ v protokolu o pfedéni a pfevzeti dila ve stanovene’
lhﬁté, je Objednatel oprévnén poiadovat po Zhotoviteli za kaidou neodstranénou vadu smluvm’
pokutu ve VV§i 0,2% 2 celkové ceny dila bez DPH za kaidy i zapoéaty den prodlem’ a2 do dne

jejiho odstranéni.
Neodstrani-li Zhotovitel reklamované vady dila ve stanovené lhﬁté, je Objednatel oprévnén
poiadovat po Zhotoviteli za kaidou neodstranénou vadu smluvm’ pokutu ve vyéi 0,2% 2
celkové ceny dila bez DPH za kaid)? i zapoéaty den prodleni a2 do dne jejiho odstraném’.
V pfipadé, ie Zhotovitelem zpracované projektové dokumentace a soupis praci vykazuje vady,
oprévnén poiadovat po Zhotoviteli smluvni pokutu ve v51§i 0,2% 2 celkové ceny dila bez DPH
za jeden kalendéfni Wden prodlouieni terminu dokonéeni stavby.
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V pﬁpadé nesplnéni povinnosti dle (”21. VII. bodu 6. a 9. je Objednatel oprévnén poiadovat p0
Zhotoviteli smluvni pokutu ve vyéi 5.000,-Ké 2a kaidé jednotlive’ poruéeni povinnosti.
V pfipadé nesplnéni povinnosti uvedené V (:1. VII bodu 4. je Objednatel oprévnén poiadovat p0
Zhotoviteli smluvm’ pokutu ve viléi 50.000,-K6. Uhrazem’ smluvni pokuty nezbavuje
Zhotovitele povinnosti napravit zévadny stav.
fipadé nesplnéni povinnosti dle (:1. VIII. bod 5 je Objednatel oprévnén poiadovat p0
Zhotoviteli smluvm’ pokutu ve V}'I§i 1.000,-Ké za kaidy ph’pad zjiéténého poru§eni povinnosti.
Smluvni pokuty \iétované dle této smlouvy jsou splatné do 30 dnﬁ 0d doruéeni vyzvy k jeji
ﬁhradé Zhotoviteli.
Zaplaceni jakékoliv smluvni pokuty uplatﬁované na zékladé te’to smlouvy nemé vliv na
pfipadnou odpovédnost Zhotovitele za néhradu ékody. Objednatel ma prévo na zépoéet

pffpadnYch smluvnich pokut vﬁéi pohledévkém Zhotovitele za Objednatelem.
10. Smluvm’ strany maji prévo odstoupit 0d smlouvy f‘ipadé podstatného poruéeni smlouvy
v souladu se zékonem (3. 89/2012 8b., obéansk)? zékonik. Za podstatné p0ru§eni této smlouvy
se povaZuje zejména:
o pokud Zhotovitel opakované pfes pfedchozi pisemné upozoméni nedodrii smluvm’
terminy dila
o pokud Zhotovitelem provedené dilo, tj. zejména projektové dokumentace a VYkazu
vér v6. soupis praci, vykazuje vady, které zapfiéini zruéeni vefejné zakézky na
provedeni stavby
o pokud Zhotovitelem provedené dilo opakované pfes pfedchozi pisemné upozoméni
vykazuje vady projektové dokumentace a vy'Ikazu vyimér vé. soupisu praci, které
zapfiéini stavebni vicenéklady stavby na jejich odstraném’
o opakované neplnéni nékteré z povinnosti uvedenych v élz’mku I bodu 10. a 11., (:1. VII
této smlouvy Zhotovitelem nebo skuteénost, ie Zhotovitel pfestane bit plné prévné
zpﬁsobily’m subjektem, na jeho majetek byl vyhlééen konkurz nebo Zhotovitel vstoupil
do likvidace,

0

poruéi-li Zhotovitel nékterou Zpovinnosti dle platnych pfedpisﬁ, norem a rozhodnuti
pfislu§n§Ich orgénﬁ, zejména orgénﬁ stétm’ sprévy, ktere’ je povinen pfi plnéni zévazku
zaloieného touto Smlouvou dodriovat,

pokud je Objednatel v prodleni s ﬁhradou ceny dila Vice nei 90 dnﬁ a nesjedné népravu
ani do patnécti (15) dnﬁ 0d doruéeni pisemne’ho oznémeni Zhotovitele o takovém
prodleni.
11. fipadé ukonéeni smlouvy o dilo jinak n62 jejim L'lplnym splnénim, tj. odstoupenim 0d
smlouvy 6i dohodou, poskytuje Zhotovitel Objednateli souhlas k dopracovéni rozpracovaného
dila tfeti osobé, k tomu poskytne rozpracované dilo 3x v tiéténé podobé a 3x elektronicky na
CD nosiéi (na kaidém CD vidy 1x veditovatelném formétu - doc, xls, dwg apod. a 1x
V needitovatelném formétu — pdf). Souhlas obsahuje i poskytnuti licence, pokud je k tomuto
L'Iéelu nutné, jejii cena je souéésti L'lhrady za nedokonéené dilo. Zhotovitel se vtakovém
pfipadé zavazuje uzavfit smlouvu 0 autorském dozoru, ohledné jim rozpracovaného dila
v souladu s ustanovenimi tyikajicich se autorského dozoru v této smlouvé, zejména (:1. VII bodu
7, bude-li rozpracované dilo vtakové fézi rozpracovanosti, 2e bude poiadavek autorského
dozoru povaiovém Objednatelem za nezbytny. Tento odstavec nevyluéuje moinost odstoupem’
Objednatelem podle § 2004 odst. 2 véta druhé obéanského zékoniku.
12. V pfipadé, Ze Zhotovitel poru§i povinnost uvedenou v él. I. odst. 12, je Zhotovitel povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vyiéi 25 000 K6 za kaidy den 21 za kaidou osobu, kdy
o

nemé k dispozici jakoukoliv osobu s poiadovanou certiﬁkacx’.
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VII.
Préva povinnosti smluvm’ch stran, autorsky dozor

Objednatel poskytne zhotoviteli v§echny dostupné podkladové materiély nezbytné pro
zhotovem’ dila.
Objednatel umoiﬁuje podpisem smlouvy zéstupcﬁm Zhotovitele bezpeény' vstup do dotéenich
prostor objektu za L'léelem pripravy a realizace éésti dila dle te’to smlouvy.
Zhotovitel nem’ oprévnén poskytnout dilo jiny'm osobém nei Objednateli, vyjma dotéenych
orgénﬁ stétni sprévy, sprévcﬁ siti apod., a osob touto smlouvou vyislovné uvedenych, pokud
s tim Objednatel nevyslovi souhlas a pokud poskytnuti dila jinjlm osobém nebude vzhledem
k povaze d1'la v rozporu se zéjmy Objednatele.
Zhotovitel prohlaéuje, Ze je ohledné vykonu své odborné éinnosti rédné pojiétén pro pfipadnou
odpovédnost z titulu néhrady §kody vzniklé Objednateli 6i tfetim osobém v souvislosti
s plnénim této smlouvy. Zhotovitel je povinen uzavrit pojistnou smlouvu tak, aby kryla rizika
ékod vypIYVajicich z vad dila, a to s limitem minimélné 1.000.000,-Ké. Odpovidajici pojistné
smlouva bude zachovévéna v platnosti a ﬁéinnosti od data zahéjeni praci na plnéni predmétu
dila a2 do uplynuti zéruém’ doby dle této smlouvy. Na Zédost Objednatele je Zhotovitel
povinen predloiit Objednateli dokumenty prokazujici, ie poji§téni v poiadovane’m rozsahu a
V),’§i trvél.
Zhotovitel se zavazuje, ie bude pro Objednatele vykonévat autorsky dozor stavby Objednatele
pri realizaci stavby dle §152, odst. 4, a §159, zékona é. 183/2006 Sb. a véech souvisejicich
predpisﬁ.
V rémci vykonu autorského dozoru bude Zhotovitel zaji§t’ovat zejména nésleduj ic1' sluiby:
a) kontrola a ovéfovéni souladu provédéné stavby s dokumentaci soubomého feéeni projektu
(dale jen ”DSRP“ — dokumentaci soubome'ho reéeni projektu se rozumi dokumentace
stavby pro vydéni stavebniho povoleni, popr. dokumentace pro provedem’ stavby) — jak
z hlediska vlastm’ho reéeni stavby, tak z hlediska postupu a respektovémi podminek
stavby;
b) (toast pfi predéni a prevzeti staveniété i dokonéené stavby
c) dozor pfi zpracovéni dokumentace doéasnych zarizeni staveniété nebo Uprav trvalych
objektﬁ pro 1'16e zafr'zenl' staveniété, k zajiétém’ souladu s DSRP;
d) L'léast na véech kontrolm’ch jedném’ch o VSIstavbé (kontrolnich dnech), popr. na jinjzch
jednénich, které bezprostredné nereéi problémy vyplajici z vykonu autorského dozoru.
Jiny’ch jednéni je Zhotovitel povinen se ﬁéastnit, pokud bude Objednatelem pisemné
vyzvén k L'léasti na takove’m jedném’ alespoﬁ 3 pracovni dny predem. Den v tydnu, kdy se
konaji kontrolm’ dny, bude stanoven v zépisu o pfedém’ staveniété, ktery bude mit
Zhotovitel k dispozici bez zbyteéného odkladu po jeho podepsém’. Kontrolm’ho dne nem’
povinen se Zhotovitel ﬁéastnit, pokud Objednatel pfedem pisemné potvrdi, 2e ﬁéast
Zhotovitele neni nutné.
e) posuzovéni névrhﬁ ﬁéastnikﬁ vyistavby na odchylky, zmény a dodatky DSRP;
f) navrhovéni a projednévéni zmén a odchylek 0d DSRP, které mohou prispét ke zvy'éem’
efektivnosti dfive pfijatého reéeni nebo ke sniiem’ 6i odstranéni deﬁnovany’ch rizik
projektu, Véetné L'léasti na souvisejicich zménovych fizenich;
g) operativni zpracovévéni névrhﬁ pfijath uprav a zmén DSRP a projednévéni postupﬁ a
podminek praci na zménéch DSRP, véetné ﬁéasti na souvisejicich zménovfzch fizenich;

h) dozor nad prﬁbéhem zkouéek, popf. zkuéebm’ho provozu, pfedpoklédanjrch DSRP nebo
smlouvou, ﬁéast pfi pfedéni a pfevzeti stavby ke zkouékém 6i zku§ebnimu provozu
i) ﬁéast na vefejnoprévnich (sprévnich) fizenich a jedném’ch za L'Iéelem ujasnéni nebo
vysvétlem’ souvislosti sDSRP, popf. sjejimi pfijatYmi éi navrhovanjrmi zménami a
dodatky, ﬁéast na kolaudaénim fizeni

Hodinové sazba autorského dozoru p0 dosaieni objemu 20 hodin éini 1/20 ceny uvedeného
vrozkladu ceny oddil autorsky dozor, maximélné véak 550,- Ké bez DPH vé. véech
souvisejicich nékladﬁ (konzultace na misté stavby, administrativm’ ukony, souvisejici projekéni
éinnost, doprava, apod.). Zhotovitel se zavazuje akceptovat vyée uvedenou hodinovou sazbu,
pokud vykon autorského dozoru zapoéne v obdobi 36 mésicﬁ 0d pfedéni pfedmétu plném' dle
této smlouvy.
fipadé, 2e VS/kon autorského dozoru zapoéne pozdéji, bude kée uvedené sazbé
pfipoétena inﬂace. Inﬂaci se rozumi meziroém' inﬂace méfené vzrﬁstem uhmného indexu
spotfebitelskYCh cen zboii a sluZeb, kterou udévé kaidym kalendéf‘m’m rokem Cesky
statisticky’ ﬁfad za rok pfedchézejici vyjédfené v procentech. Za kaidych zapoéatjzch 12
kalendéfnich mésicﬁ nésledujicich p0 uplynuti lhflty dle élénku VII odst. 7, bude pfipoéiténa
VYée inﬂace za pfedchozi kalendéfni rok. Toto ustanoveni se tYké i prvm’ch 20 hodin
autorského dozoru, které jsou souéésti celkové ceny dila.
Zhotovitel se zavazuje, Ze jeho zéstupce ve vécech technicch dle této smlouvy se bude
nejméné 1x 221 14 kalendéfnich dnﬁ L'léastnit projednévéni névrhﬁ, pfipominek a daléich jednéni
v misté plnéni pfedmétného dila. Termin uvedenYch jedném’ stanovi Objednatel p0 dohodé se
Zhotovitelem tak, aby se jednéni konala minimélné 1x 221 14 kalendéfnich dnﬁ. V pfipadé, Ze
shody ohledné terminu jedném’ nebude dosaieno, je Zhotovitel povinen Objednateli uréit
nejméné dva terminy jednéni, zkterych Objednatel vybere termin, vkterém se jednémi
uskuteéni. Terminy navriené Zhotovitelem musi plné respektovat prvni vétu tohoto odstavce.
Objednatel je oprévnén kdykoliv uréit, 26 se jedném’ v periodé, které je uvedena v prvni Vété
tohoto odstavce, neuskuteém’. O neuskuteénéni jednéni informuje zhotovitele s pfiméfeny’lm

pfedstihem.

10. Z kaide'ho jedném’ vyhotovi smluvm’ strany zépis, ktery musi bylt podepsén povéfenYmi
zéstupci obou smluvnich stran. Zpracovatelem zépisu bude Zhotovitel, ktery je povinen
prokazatelné pfedloiit Objednateli zépis k odsouhlaseni. Souéésti Zépisu musi bYt i prezenéni
listina zﬁéastnénjrch véetné jejich podpisu.
VIII.
Zévéreéné ustanoveni

Tuto smlouvu lze ménit 6i doplﬁovat pouze p0 dohodé smluvm’ch stran formou pisemnSIch a
éislovanYch dodatkﬁ.
Pokud vtéto smlouvé neni stanoveno jinak, fidi se prévni vztahy 2 mi vyp15/vajici zejme'na
pfisluénymi ustanovem’mi obéanského zékoniku 6. 89/2012 8b., a zadévaci dokumentaci.
Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotovenich splatnosti originélu, pfiéemi kaidé ze
smluvnich stran obdrii jedno vyhotoveni.
Zhotovitel je oprévnén postoupit pohledévku vypljlvajici zplnéni dle této smlouvy na tfeti

osobu pouze s piedchozim pisemnYm souhlasem Objednatele.
Zhotovitel se zavazuje dodriovat nafizem' Objednatele, kterym je zakézémo koufeni ve v§ech
prostoréch i plochéch areélu Objednatele s vyjimkou vyhrazeny’ch mist.
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Zhotovitel prohla§uje, Ze dilo neni chrénéno ve prospéch tfeti osoby prévem z prﬁmyslového
nebo jine’ho duéevm’ho vlastnictvi, a is je Objednatel oprévnén p0 jeho pfevzeti a zaplacem’
uiivat jej pro ﬁéely vypljwajici z této smlouvy a naklédat s nim jako s Vlastnim. Toto
ustanoveni se nevztahuje na autorské préva Zhotovitele vypljrvajici ze zékona é. 121/2000 Sb.,
0 prévu autorském, o pre’wech souvisejicich s prévem autorskym a 0 zméné nékterych zékonﬁ
(autorsk)? zékon), ve znéni pozdéjéich pfedpisﬁ. Zhotovitel timto udéluje souhlas se
zvefejnénim této smlouvy v souladu s povinnostmi Objednatele, jakoito subjektu povinného
dle zékona é. 106/1999 Sb., 0 svobodném pfistupu k informacim, zékona é. 134/2016 3b., 0

zadévém' vefejnych zakézek, a zékona é. 340/2015 8b., 0 registru smluv.
7.

Zhotovitel se zavazuje zachovévat dle zékona é. 101/2000 8b., 0 ochrané osobnich udajﬁ, ve
znéni pozdéjéich pfedpisﬁ, mléenlivost o osobnich ﬁdajich a o bezpeénostnich opatfem'ch,
jejichi zvefejnéni by ohrozilo zabezpeéeni osobnich ﬁdajﬁ, a to i po ukonéeni plném’ smlouvy,

8.

Nedilnou souéésti této smlouvy jsou pf'ilohy éislo 1 a 2. V pfipadé rozporu téla smlouvy a
jednotlivych smluvnich pfiloh, pﬁpadné zadévaci dokumentace, se jednotlivé éésti aplikuji

v pfipadé jejiho ukonéeni dohodou, odstoupenim 0d mi.

V nésledujicim pof'adi vzéjemné pfednosti: télo smlouvy, pfiloha 6. 1 - Casovy harmonogram,
pfl’loha E. 2 — Cenové nabidka.

9.

Tato smlouva nabYVé platnosti a L'léinnosti dnem jejiho podepsém’ obéma smluvm’mi stranami a
timto dnem jsou jeji L'léastnici vmi projevy vézéni.

IX.

Podpisy smluvm’ch stran

1.

Zhotovitel i objednatel shodné prohla§uji, 26 Si tuto smlouvu pfed jejim podpisem pfeéetli, is
byla uzavfena p0 vzéjemném projednéni podle jejich pravé a svobodné ville, uréité, véiné a
srozumitelné, nikoliv vtisni za népadné netodnSIch podminek. Smluvm’ strany potvrzuji
autentiénost této smlouvy vm podpisem.

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Pfilohy:

1. Casovy harmonogram vypracovz’mi jednotlivy’rch éésti projektové dokumentace

2. Rozklad nabidkové ceny
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cena bez DPH

5000,00

-techmcky pruzkum vé. ovéreni zaméreni stévaiiciho stavu za'jmové céstI podlazi
Cena ceikem bez DPH:

5000,00

7

Tomb

y
2, éést - Dokumentace pro provadém stavb

77:717'e7xjové Isa'st

W

7s7ituaéni vykresy

77

1500,00

W7,

85000,00

77Architektonicko--stavebni reéerii

15000,00

Stavebné konstrukéni resenI'

7000,00

Pozérné bezpecnostni reseni

7

T7echnika prostredi staveb

12000,00

Vzduchotechnika

3000,00

iﬂéfeni a regulace

7

7

7

10000,00

777 VytipenI, chiazenl

777

7

150070700

Zdravotechnické instaiace

7

7

10000 00

Silnoprouda’ eiektrotechnika

7000,00

Slaboproudé elektrotechnika

6000,00

Soupis stavebnich praci, dodévek a sluzeb véetné vy7kazu vymér

6000,00

Kontrolni polozkovy rozpocet stavby

3500,00

Reprograﬁe, tisk

185000,00

Cena celkem bez DPH:

3. Eést - lnienVrské Einnost
25000,00

Zajiéténi souhlasnych vyjédieni 0055 a SS

5000,00

Zaji§téni vydéni stavebniho povoleni

30000,00

Cena ceikem bez DPH:

4. Ea’st - Autorsky’ dozor

11000,00

cinnosti autorského dozoru pri realizaci stavby (20 hodin)
ZaJT§t7éni77

11000,00

Cena celkem bez DPH:

Souhrnné rekapitulace cenové nabidky
5000,00

1 cést- Zajisténi vstupnich podkladI'J, prﬂzkumu a méreni

2. éést- Dokumentace pro provédénI stavby

3. cést- Inzenyrské Einnost

4. cést — Autorsky dozor
CENA CELKEM bez DPH

21% DPH

CENA CELKEM S DPH

185000,007

7

900,00 7

1100030
231000,00

48510,00

279510,00

