
smlouva o dílo

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č.8912012 Sb., občanského zákoníku

Objednatel: Obec Loděnice

Se sídlem: Husovo náměstí 4,267 12 Loděnice

IČ:00233510

DIČ: CZ00233510

Jednající: Václav Bauer, starosta obce

Bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu:

na straně jedné (dále jen,,objednatel")

a

Zhotovitel: ALSTAP s.r.o.

ZaPsán: v obchodním rejstříku vedeného u městského soudu v Praze v oddíle C, vložce 158986

Se sídlem: V Korytech 972ll2,100 00 Praha 10

IČ: 2900023B

DIČ: CZ2900023B

Zastoupený: Ing. Petr Kozelka, na zákJadě plné moci

Bankovní spoj ení: 2687 43198 l 0300

na straně druhé (dále jen,,zhotovitel")

objednatel a zhotovitel dále také jako ,,smluvní §trany''

nebo jednotlivě jako ,,§mluvní §trana"

tírnto uzavírají tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona ó. 89l20I2 Sb.,
obČanský zákonik, v platném a účinném zněrrí (dále jen ,,občanský zákoník"), jako ýsledek
zadávaciho řizeni na reallzaci veřejné zakázky malého rozsahu nazvané rrobnova komunikací olrce
Loděnice Po Živelních pohromách v roce 2013* (dále jen ,,veřejná zakázka"), mimo režim zákona
č.13712006 Sb., o veřejnýchzakázkách, ve zněnipozdějšíchpředpisů (dále jen ,,ZYZ*).

I. Předmět smlouly

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečípro objednatele
dílo sPoČÍvající v Obnově místních komunikací v obci Loděnice. Předmětem veřejné zakázky je
obnova Povodní poškozeného krytu. Stávající nezpevněný kryt bude na7trazenkrytem zpevněným -



zámkové d|ažby, ktery zamezí stávajícímu odplavování materiálu a zanášeni odvodňovacích

zaíizení,dle požadavků objednatele r,ymezených dále v této smlouvě a vyplývaj ících ze zadávacich

podmínek na veřejnou zakázkl (dále jen ,,dílo"), a to řádně, bez vad a nedodělků, Podrobná

specifikace díla je wmezefla projektovou dokumentací zpracované Ing, Tomášem vejražkou,

Vyžlovská 2243136, praha 10, pSč 100 00. Zhotovitel je povinen obstarat si vše, co je nutné

k provedení díla.

2. objednat e| se zavaz,,l1e dílo převz it a zaplatit Zhotoviteli za íádně a včas provedené dílo cenu ve

výši a za podmínek touto smlouvou stanovených,

3. Techniclcý dozor nesmí lykonávat zhotovitel ani osoba s ním jakkoliv majetkově či personálně

propojena.

II. Cena

1. Smluvní strany se dohodly na této ýši ceny za díIo

2 452976,76K.

padesát dva tisíc devět set sedmdesát šest korun českých a sedmdesát

5I5Iz5,IzKč

Cena bez DPH

(slovy: Dva miliony čtyři sta
šest haléřů korun česlcých)

DPH ve ýšizl%
(slor,ry : Pět set patnáct tisíc

Cena včetně DPH ve výši

(slor,y : Dva miliony devět

sto dvacet pět korun českých a dvanáct haléřů korun česlcých)

2 968 101,BB Kč

set šedesát osm tisíc sto jedna koruna a osmdesát osm haléřů korun

2.

českých)

(dá|e též,,Cena za provedení díla")

cena zaprovedení díla vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je

sjednáno v době lzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejýše přípustná, Iďerá je

překročiteln á pouze v případě zmény právních předpisů ovlivňujících \.ýši DpH u ceny sjednané

touto smlouvou dle oceněného ýkazuýměr. oceněný ýkaz výměr je přílohou ě, 2 této smlouly,

v celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbltné pro řádné a včasné provedení

díla dle této smlouvy, tedy veške ré práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další činnosti nutné

pro řádné splnění předmětu této smlour,y,

ilI. Platební podmínky

objednatelem nebudou na Cenu za provedení díla poskytována jakákoli Plnění Před zahájením

provádění díla. obě smluvní strany se vzájemně dohodly nakrazeni ceíLy za dílo postupně (dílčí

plnění) na závJadé dílčích daňoých dokladů, které budou lystavovány měsíčně, vždy k

poslednímu dni v měsíci dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb,

po ukončeni každého kalendářního měsíce realizace plnění předá zhotovitel objednateli daňoý

doklad, k němuž musí být připojen soupis prací, dodávek a služeb provedených v ělenění po

položkách dle oceněného ýkazu výměr a odsouhlaseného objednatelem (technickým dozorem

investora). zhotovitel je oprávněn účtovat daňoým dokladem za příslušný měsíc pouze práce,

dodávky a služby v rozsahu odsouhlaseném objednatelem nebo jím k tomu pověřenou osobou,

Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č,

23512004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněnípozdějších předpisů, azákonem č, 563i 1991 Sb,,

o účetnictví ,ve znénipozdějších předpisů. v případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné

údaje či bude neúplný, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do datajeho splatnosti

1.

2.

,).



4.

5.

zhotoviteli. Zhotovitel je povinerr takoý daňoý doklad opravit, event. r,ystavit nový daňový
doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově
vystaveného dokladu obj ednateli.

Splatnost daňoých dokladů smluvními stranami je dohodnuta do 2I (sloly: dvacet jedna)
kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem objednateli. Daňoý doklad se
povaŽuje za íádné a včas zaplacený, budeJi poslední den této lhůty účtovaná částka ve ýši
odsouhlasené objednatelem odepsána zúótl objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v
záhlavi této smlouvy.

Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a píevzeti di|a bez vad a nedodělku bude
zhotovitelem vystaven a objednateli předán daňoý doklad - konečná faktura (vlaičtování Ceny za
provedení díla). Konečná faktura bude lystavena se splatností 21 (slor.y: dvacet jedna)
kalendářních dní ode dne řádného provedení díla zhotovitelem.

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli
zaplacení úroků z pro<llení ve výši 0,0IoÁ z dlužné částky zakaždý den prodlení.

IV. Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle podmínek sjednaných touto smlouvou nejpozději do
3I.I2.20l5 od předání apíevzeti staveniště.

2. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla ihned po předání a píevzeti staveniště.

l.

l.

V. Místo plnění

Místem plnění je obec Loděnice.

VI. Staveniště a jeho předání

Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na záHadě písemné ýrlry. O předání
staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, ktery bude vyhotoven ve dvou
stejnopisech, znichž každá smluvní strana obdrži po jednom stejnopise, a podepsán opráwěnjnni
zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této smiour,y rozlmi místo určené ke
zhotovení díla, které je \ymezeno v článku V. odst. 1. této smlour.y.

Předání staveniště ze strany objednatele bude provedeno formou předání dokladů o staveništi.
Dokladem o předání těchto dokumentů bude společný zápis o předání a převzeíí staveniště.
Současně budou zhotoviteli předána dvě paré projektové dokumentace dle článku I odst. l této
smlouvy. Jedno kompletní paré projektové dokumentace bude trvale a nepřetržitě k dispozici na
staveništi.

Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitelje povinen denně
odstraliovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho čirrnosti či činností třetích osob na
staveništi, tecbnic§mi či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště.
Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny technického dozoru stavebníka a bezpečnosti práce.

V rozsahu tohoto závazku zajišt'uje zhotovitel na své náklady zaíizení staveniště, veškerou
dopraw, skládku, případně mezideponii materiálu, pr'ičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou
zabrnuty v ceně díla.

Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi wýhradní
odpovědnost za:

a) zajlštěrlt bezpečnosti všech osob oprávněných kpohybu na staveništi, udržování staveniště
v uspořádaném star.u za účelem předcházení vzniku škod; a

6.

1.

2.

J.

4.



5.

6.

1.

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh praci, bezpečnostních a
dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelenr
na staveništé, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti
silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazeni
případného dopravního značeni; a

c) provedení veškeých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i
mimo ně a kzabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo zjiných důvodů
rryvolaných a způsobených provozní čirrností zhotovitele, likvidaci a uskiadňování
veškerého odpadu, vznikajícího při čirrnosti zhotovitele v souladu s právními předpisy.

Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovidázabezpečné zajištění
staveniště vťrči okolnímu provozu a chodcům.

Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek
r,yhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovidá za bezpečnost a
ochranu zdravi všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich r.ybavení ochrarrnPni
pracor,ními pomŮckami. Dále se zhotovite| zavazrlje dodržovat hygienické předpisy.

Zhotovitel zajištuje přípravu staveniště, zaíizení staveniště, včetně zajištění energií potřebných
k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet.

Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele neumístit na staveniště,
jeho zaíizerll či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařizení, ať již vlastní či ve
vlastnictví třetí osoby.

9. Ke dni předání předmětu díla objednateli bude staveniště lyklizeno a proveden závěrečný úklid
místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené ýstavbou budou
k tomuto dni uvedeny do původního star.u.

VII. Průběh plnění

1. Kontaktní a odpovědnou osobou objednatele je pro účely této smlouly určen . ... ... ,..., tel.

..., e-mail:

l.

Kontaktní osobou zhotovitele je pro účely této smlouvy určen Ladislav Patěk, te|:222362440,
email: patek(Oalstap.cz nebo Ing. Martin Vospěl, tel.222 362 440, e-mail: vospel@alstap.cz,

Dílo bude splněno jeho celkoým předáním a převzetím, a to bez vad a nedodělků v místě sídla
objednatele, o čemž smluvní strany pořídí předávací protokol. Předávací protokol bude obsahovat
alespoň: označeni předmětu plnění (dílo), označeri a identifikační údaje objednatele a zhotovitele,
číslo smloury a datum jejího lzavíeni, prohlášení objednatele, že dilo přejímá, popř. nepřejímá,
soupis provedených činností, datum a místo sepsání, jména a podpisy zástupců objednatele a

zhotovitele.

Povinností zhotovitele je dodat dílo bezvadné, tzn. prosté všech vad a nedodělku. Povinnost
zhotoviteleje splněna předáním bezvadného díla, příp. až odstraněním vad a nedodělků.

VIII. Záruční podmínky

Zhotovitel se zavazlje objednateli poslqrtnout zárulll za jakost v délce 60 měsíců ode dne převzeíi
díla objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje bez zbY,ečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to v daném
případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit odstraňováni vady
díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-7i zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji
vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, nejpozději však do 15 dnů ode dne

8.

2.

3.

4.

2,



nahlášení vady (v případě havarijního star.u způsobujícího nemožnost uživání díla se zhotovitel
zavazuje provést do 48 hodin od natrlášeni závady taková opatření, aby bylo m:ožné předmět díla
provizorně nebo omezeně užívat od doby odstranění závady).

3. Objednatel je oprávněn reklamovaí v záručni době dle tohoto článk-u této smlouvy vady díla u
zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí bý popsána vada díla, nebo alespoň způsob,
jakYm se projer,uje a určen nárok objednatele zvady díla, případně požadavek na způsob
odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Dle dohody
smluvních stran má objednatel právo:

a) na odstraněru r,ady dodáním nové věci ibez vady nebo dodáním chybějícího plnění; nebo

b) na odstranění l,ady opravou věci; nebo

c) na přiměřenou sleltr z ceny; nebo

d) na odstoupení od smlouvy.

4. Výše uvedené nárokv je objednatel oprár,něn uplatnit bez ohledu na to, zda vadné plnění je
podstatným či nepodstatným porušením smlouvy. Objednatel má právo volby způsobu odstranění
dŮsledku vadného plnění. Tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.

5, Smluvní strany se dohodly, že:

a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle odst. 2 tohoto
článk-u této smlouly; a/nebo

b) nezahqi-Ii zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle odst. 2 tohoto článku této
smlouvy či neprovede tam popsanáprovtzomi opatření; alnebo

c) oznámi-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu
neodstraní; ďnebo

d) jeJi zíejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve 1hůtě

stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní;

má objednatel vedle ýše uvedených oprávněnítéžprávo zadat, ato ibez předchozího upozornění
zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli
oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě
v dŮsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky objednatele vznlklé vůči zhotoviteli v důsledku
odpovědnosti za vady díla a dále nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají
nedotčena.

6. Práva a povinností ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanlkají ani odstoupením kterékoli ze
smluvních stran od smlouvy.

7. O rekiamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení,
z niclů 1eden stejnopis obdržikaždá ze smluvních stran.

IX. Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoliv smluvní strana může od této smlour,y odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této
snrlouvy druhou smluvní stranou.

2. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Zhotovitel je
povinen provádět dílo v souladu s touto smlouvou, požadavky objednatele, zadávacimj



podmínkami na veřejnou zakázkl a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, Jestliže

zhotovitel tyto povinnosti vyplývalici ze smlouvy poruší a nezjedná nápralu ani v dodatečné

přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlour,y ze strany zhotovitele a objednatel má právo

od smlouly okamžitě odstoupit.

3. Pro účely této smloury se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u

kterého strana porušující smlour.tr měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení

smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu

uzavíít; zejména

a) prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 30 dní;

b) jestliže zhotovite1 ujistil objednatele, že dílo má určité vlastnosti, zqména vlastnosti

objednatelem vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže

nepravdiým;

c) objednatel může odstoupit od smlouly v případě, že mu nebudou přiděleny na realizaci
projeLtu finanční prostředky;

d) nemožnost odstraněni vady díla; nebo

e) v případě, že se kterékoliv prohlášení zhotovitele uvedené v této smlouvě ukáže jako

nepravdivé; nebo

0 při podstatném porušení smlouly.

4. Odstoupení od této smlouly musí mít písemnou formu, musí v něm být přesně popsán důvod

odstoupení, podpis odstupující smluvní strany, jinak je odstoupení od této smlouvy neplatné. Tato

smlouva zaniká ke dni doručení oznámeni odstupující smluvní strany o odstoupení druhé smluvní

straně.

5. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody vzniklého z porušení smluwí
povinnosti, práva na zaplaceni smluvní poL-uty a úroku z prodlení, ani ujednání o zpťrsobu řešení

sporů a volbě práva.

x. subdodavatelé

I. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním dila žáďného dalšího subdodavatele, než ty, které
jsou uvedeni v příloze č. 3 této smlouly, bez píedchoziho písemného souhlasu objednatele.

Porušení této povinnosti zhotovitele je podstatným porušením smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen zajistit a íinancovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně zánlku
v plném rozsahu dle této smlour,y, a to včetně zárulq zanállradu škody způsobené subdodavatelem

třetí osobě.

3. Dochází-li ke změně subdodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikační
předpoklady, Lteré požadoval objednatel v zadávaci dokumentaci, je zhotovitel povinen nahradit

takového subdodavatele pouze takoým novým subjektem, ktery rovněž splňuje prokazovanou část

kvalifi kačních předpokladů.

XI. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do předání řádně dokončeného díla objednateli a

řádného odevzdárti staveniště objednateli nebezpečí škody nebo zničení stavby ajiné nebezpečí na:

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech, a
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b) plochách, pňpadně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod
staveniŠtěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla
jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotliých
případech dohodnuto jinak.

Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla objednateli, nebezpečí škody
r,yvolané pouŽitím ,"ěci. pňstrojů, strojů a zaíizenijím opatřenými k provedení díla či jeho části,
které se z dťrvodu sr,é povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a která jsou či byly
použity k provedení díla. kleými jsou zejména:

a) zařizení staveniště provozního, ýrobního či sociálního charakteru; a/nebo

b) pomocné stavebru konstrukce všeho druhu nutné či použité kprovedení díla či jeho části
(např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo

c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objelty použité při provádění díla či jeho části.

Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či
objednatel opatřil za účelem provedení díla čijeho části, a to od okamžikujejich píevzetí (opatření)
do doby protokolárního předání řádně dokončeného díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen
vráttt, do dobyjejich vrácení.

Zhotovitel rowěž odpovídá objednateli za škodu způsobenou osobami, které ke splnění této
smlouvy použil.

Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k
Provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se
vŠemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl nabftat.
Splnění této povinnosti zhotovitele je zajištěno zárukou za provedeni ďíla. V případě porušení
tohoto ustanoveníje objednatel oprávněnjiž bez dalšího odstoupit.

VeŠkeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se
souČástí dila, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zistává osobou opráulěnou k
jejich zpětnému píevzeíí. Zhotovitel je objednateli povinen ty,to věci, podklady či ostatní doklady
vrátit na ýz:rv objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které
prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění sých závazků z této smlour.y.

XII. Pojištění

Zhotovitel se zavazuje, že předloží objednateli při uzavření smlouly pojištění odpovědnosti za
Škody zpŮsobené třetí osobě ve výši min. 1 mil. Kč. Veškeré náklady spojené se zřizenimpojistné
smlour,y musí být zahmuty do nabídkové ceny zhotovitele, její dodatečné naýšení z titulu
požadovaného pojištění díla není přípustné.

Zhotovítel se dále zavazlje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlour,y pro něj
plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení odst. l tohoto článk-u smlouly po celou dobu plnění
dÍla. V případě zánlku pojistné smlour,y uzavíe zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou
smloul.r alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží vkopii objednateli nejpozději do tří dnů ode
dnejejího uzavřeni, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacenípojistného na období ode dne
uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzenim
poj i šťovacího ústalrr o zaplac eném poj istném na toto obdob í.
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XIII. Sankce

Pro případ prodleni ziL,}:Lrvitele s termínem plnění uvedenýtn v článlrr IV. této smlouly, se
zhotovitel zavazuje uhracin objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2oÁ z celkor,é ceny včetně DPH
uvedené v čl. II této sriouly, ato zakaždý i započatý den prodlení.

Pro případ jakéhokoli porušení povinností zhotoviteli uložených touto smlouvou nebo jinými
obecně závaznými prárnimi předpisy se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,-
Ké za každé takové ponŇení.

Uplatněním práv z r.ad či uplatněním smlurmích pokut není dotčeno právo na náhradu škody v plné
výši. Smluvní pok-utu je tlbjednatel oprávněn započíst oproti polrledávce zhotovitele.

Pro výpočet smluvní pt'kuty určené procentem je rozhodná celková cena včetně DPH.

Smlurmí pokuta je splatná do 15 dnů ode dne doručení Ýrvy k jejímu zaplaceni. Dnem splatnosti
se rozumí den připsáni přislušné částky na účet objednatele.

Zhotovitelje povinen nahradit objednateli vplné ýši škodu, která objednateli vznikla vadným
plněním nebo jako dúsledek porušení povirrrrostí a závazki zhotovitele dle této smlouvy.

Zhoíovitel uhradí objednateli náklady vznlhé při uplatňování práv z odpovědnosti za vady.

xlv. závérečnáustanovení

Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smlurnrí stranou.

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy na profilu objednatele. Zveřqnéní bude provedeno

ve smyslu ust. § 147a zákona č. 13712006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů.

Zhotovitel je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 3201200I Sb., o ťrnanční kontrole ve veřejné
správě a o změně něLter"ých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve zněni pozdějších předpisů,

osobou povinnou spolupůsobit při qýkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou
zboži nebo služeb z v eř ejný ch výdaj ů.

Zhotovitel je povinen archivovat originální lyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních
dokladů a dalších dokladů váahujících se k realizaci předmětu této smlouly po dobu 10 let od

zánikw závazku vypl}vajícího ze smlou\y. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám

oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této

smlour.y.

Práva vzniklá z téío smlour.y nesmí blt postoupenabez předchozího písemného souhlasu druhé

smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailoých, či
j iných eleklronický ch zpr áv .

Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech ýslovně neupravených touto

smlouvou se smluvní vztahíídizákonemó.89l20I2 Sb., občanský zákonik, vúčinném zněni.

Smluwí strany na sebe přebírají nebezpeěí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi
smluvních stran vzniklými na záHadě této smlour,y. Smluvní strany r,ylučují uplatnění ustanovení

§ 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoník-u na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou.

Ner,ymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní rymahatelnost
nebo platnost této smlouly jako celku, \ryjma těch případů, kdy takové nevymahateinó nebo

neplatné ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, anlžby tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se

pro takoý případ zavazují r,rynaložit v dobré víře veškeré úsilí na natrazeni takového neplatného

nebo ner,ymahatelného ustanovení vymahatelným a platnýrn ustanovením, jehož účel v nejvyšší
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možné míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouly.

9. Smluvní strany si nepřejí. aby nad rámec ýslovných ustanovení této smlour,y byla jakákoliv práva
a povinnosti dovozor,ánv z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či
zvyklostí zachovávanj,ch obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy,ledaže je
ve smlouvě výslovně sjednáno jirrak. Vedle shora uvedeného si smlurarí strany potvrzují, že si
nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zi,yklostí či praxe.

1O.Objednatel je oprávněn zveřejnit plné znění zadávaci dokumentace veřejné zakázky a zveřejnit
podmínky a obsah uzar,řených smluvních vztahů. Zhotovitel plně souhlasí se zveřejněním všech
náležitostí tohoto sm]ur.ního vztahu a případně též smluvních vztahů s touto smlouvou
souvisejících.

1I.Změna nebo doplnění smlouly mižebyt uskutečněna pouze písemným dodatkem k této smlouvě
podepsaným oběma sm]uvními stranami.

12.Smlouva bude vyhotovena ve čtyřech lyhotoveních, znichžkaždá smluvní strana obdrží po dvou
exemplářích.

13.Nedílnou součástí této smlour,1, jsou její přílohy:

- Příloha č. l - Projekor.á dokumentace

- Příloha č. 2 - Oceněný ýkaz ýměr
- Příloha č. 3 - Seznam subdodavatelů

v Loděnici dne ?q 6 Zp"tr 'l1, 6., Zot{v praze dne
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Ing. Petr

obchodní ředitel

nazákladě plné moci ze dne 4. 5.2015
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Václav Bauer
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