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použitých materiálů, prohlášení o shodě apod. dle druhu veřcjne' zakázky a potřeby 
jednotlivých dokladů). Součástí dílaje provedení všech potřebných zkoušek a revizí. 

Kvalitativní podmínky realizace jsou vyınezeny příslušnými právními předpisy a technickými normami. Pří realizaci zakázky mohou být použity pouze takové materiály a technologie, 
jejichž použitíje v CR schváleno a mají příslušná osvědčení. 
Obsah jednotlivých položek ve výkazu výměr je dán obsahem položek cen stavebních prací z katalogů Směrnýeh cen stavebních prací vydaných URS Praha - popisy jednotlivých 
položek. 'I`oto platí v případě shody katalogového čísla položky S číslem položky ve výkazu výměr. 

Součástí realizace veřejné zakázky a zároveň součástí nabídkové ceny za realizaci stavebních 
prací budou i následující činnosti (dle konkı`étníeh podmínek realizace Stavby): 
- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za _jejieh neporušení během 

stavby a zpětné písemne' předání jejich správcům; 
- vytýčení Stavby dle projektu oprávněnýın geodeteın jako dokladu k vydání kolaudačního 

souhlasu; 
- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na Staveništi a vokolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek. dodržování platných předpisů; 
- zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a ı`ozkopávkám. vč. poplatků a 

případných pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 
- umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího S prováděním stavby dle předpisů O pozemních komunikacích, tj. zajištění stanovení přechodné úpravy provozu, povolení uzavírek a Stanovení objízdných tras, včetně umístění a údr'/ˇ.by dopravního značení po dobu výstavby; 
- provádění organizačně technologických opatření kumožnění nutného provozu vokolí 

stavby v průběhu ı`calizaee veřejné zakázky dle pokynů objednatele; 
- vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek; 
- ostraha Stavby a staveniště, péče o ı`ozeStavčné objekty, jejich ošetřování. Zhotovitel je povinen zachovávat na Staveništi čistotu a pořádek, na sve' náklady odstraňuje odpady. 

nečistoty vzniklé prováděním prací. Doklady O způsobu likvidace odpadů, vzniklých výstavbou, jsou Součástí dokladů, předávaných V rámci předání a převzetí stavby; - respektování podmínek daných stavebním zákonem ~ zejména oznámení o zahájení prací, přizvání ke kontrole a pı`otokolární předání prací v oehı`anných pásmech inženýrských sítí a vodotečí dle podmínek příslušných správců (po provedení křížení. Souběhů apod.; - při projednání jakékoli změny oproti zadání musí dodavatel zajistit Souhlasné Stanovisko 
projektanta akce a objednatele, včetně dohodnutí ceny. Tento materiál pak bude přiložen k dokumentaci skutečného provedení; 

- zřízení a odstranění staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské Sítě. Zahrnuje izajištění případného Stavebního povolení či jiných dokladů nezbytných k Zahájení prací na vybudování Zařízení staveniště, vč. poplatků; 
- účast zástupce zhotovitele na jednáních ve věci provádění a povolování Stavby, kontrolních dnech stavby, apod.; 
- zabezpečení a předání dokumentace skutečného provedení Stavby (ruční zákresy do projektu Stavbyjen u drobných úprav, jinak nové výkresy označené ,,Skutečné provedení“). U výkresů, kde nedošlo ke změně, bude Lıvedeno „beze změn“. Všechny výkresy budou označeny jménem a příjmením osoby, která odpovídá za výkres za zhotovitele a razítkem 

zhotovitele; 
- zabezpečení a předání geodetického zaıněření skutečného provedení stavby na podkladě 

katastrální mapy ve výkresové i digitální formě;
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- zajištění a koınpletace nutných zkoušek a ı`evizí dle platných předpisů a ČSN (případně 
jiných noreın vztahujících se k prováděnéınu dílu) včetně protokolů, zejména zkoušek 
únosnosti a hutnění pro komunikace apod.; 

- Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zák. ě. 
22/1997 Sb.. vplatném znění - prohlášení O shodě) a ostatní doklady, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů; 

- zhotovitel zajistí odstı`aněni vad a nedodělků. zjištěných při přejímacím řízení a při 
závěrečné kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu, v dohodnutých 
termínech; 

- Součástí předmětu plnění je i pı`ovedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, 
zkoušek. ověření. revizí. Také dodání certifikátů a atestů použitých materiálů. Vše výlučně 
V českém jazyce a podle předpisů platných v ČR pokud nebude dohodnuto jinak; 

Změny podkladů pro provedení Stavby projedná objednatel se zhotovitelem v průběhu 
realizace veřejné zakázky a budou řešeny formou dodatků. Změna musí být projednána před 
zahájením prací najcjí realizaci. 

Vymezení pojmů 
a) Objednatelem je zadavatel po uzavření sınlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky. 
b) Zhotoviteleın je vybraný dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 
e) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření Sınlouvy na plnění veřejné zakázky. 
d) Příslušnou dokuınentací je dokuınentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 

předpisem (vyhláškou ě. 169/2016 Sb.). 
e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek 

a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních 
prací dodávek a Služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

Čl. 3 Povinnosti objednatele

v 3.1. Objednatel zodpovídá za správnost a úplnost předané r dokumentace. 
Dokumentace bude 'zhotoviteli předána spolu S předáním staveniště. 

'U 
an ._. 

‹-' ._ 
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3.2. Objednatel. pokud to vyplyne ze zvláštních právních předpisů, jmenuje koordinátora 
bezpečnosti práce na staveništi. 

ČI. 4 Povinnosti zhotovitele 

4.1. Zhotovitel umožní výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 
projektanta. případně výkon činností koordinátora bezpečností a ochrany zdraví při práci na 
staveništi. pokud to stanoví jiný právní předpis. 

4.2. Změna podzhotovitele. poınocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení Splnění 
kvalifikace. je možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový 
podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně vrozsahu, vjakém byla prokázána 

ˇ; v Zadávacíın rızení. 

4.3. Zınčna podzhotovitele, pomocí kterého zhotovitel bude realizovat část veřejné zakázky a 
kterého uvedl ve své nabídce. je možná jen se souhlaseın objednatele. 

'\
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4.4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci Související S realizací projektu 
včetně účetních dokladů ıniniınálně do konce roku 2028. pokud není včeskýeh právních 
předpisech stanovena lhůta delší. 

4.5. Každá faktura zhotovitele musí být označena názvem a číslem projektu. 

4.6. Zhotovitel je povinen miniınálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související S realizací projektu zaměstnancům nebo zınocněncůın pověřených 
orgánů (CRR, MMR ČR. MF ČR, Evropské komise. lìvropského účetního dvora. Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu íinanční správy a dalších oprávněných orgánů Státní 
Správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly 
vztahující Se k ı`ealizaci projektu a poskytnout _jiın při provádění kontroly součinnost. 

4.7. Zhotovitel se zavazuje dodržet ke dni dokončení díla platné technické normy pro ı`ealizaci 
díla. 

4.8. Zhotovitel je povinen udržovat průjezdné přístupové komunikace kjednotlivým objektům 
vokolí Stavby pro vozidla zajišťující úklid komunikací. Svoz 'l`DO a pro vozidla IZS 
(integrovaný záchranný Systém). 

4.9. Zhotovitel je během realizace stavby zodpovědný za udržování čistoty V okolí Stavby a na 
přilehlých komunikacích. 

4.10. Zhotovitel při podpisu Smlouvy O dílo předloží polo'/ˇ.kový rozpočet stavby v .pdf 
formátu (jako přílohu Smlouvy O dílo) a dále V elektronickém formátu typu .eSoupiS. .xc4. 
Excel VZ nebo v obdobném výstupu Z rozpočtového softwaru jako formální požadavek na 
zpracování nabídky. 

ČI. 5 Termíny realizace díla 

5.1. Dodavatel se zavazuje provést dílo ve sjednané době: 

Zahájení prací: 07/2019 
ukončení prací: 09/2019 

Zahájení stavebních prací 
Termín zahájení stavebních prací oznámí zhotovitel objcdnateli buď při předání staveniště 
(termín bude uveden v zápise o předání a převzetí staveniště) nebo píseınně min. 3 pracovní 
dny před vlastním zahájením stavebních prací. V tomto případě mohou být práce zahájeny po 
odsouhlasení termínu zahájení prací ob_jednateleın zápisem do stavebního deníku. 

Dokončení díla 
Dílo musí být dokončeno v termínu uvedenéın ve Smlouvě O dílo. Dílo je dokončeno. je-li 
předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dokončení díla bude objednatelem stvrzeno 
zápisem ve stavebním deníku. Za dokončené dílo bude považována Stavba. ke které budou 
vypracovány veškeré doklady nutné pro uvedení Stavby do trvalého provozu a nebude 
vykazovat vady a nedodělky (nebo bude stanoven termín jejich odstranění - pouze nebrání-li 
vady a nedodělky užívání díla). 

5.2. Dodavatel je oprávněn dílo provést ještě před uplynutím sjednané doby a objednatel je 
povinen dílo takto provedené před uplynutím sjednané doby od dodavatele převzít.
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Cl. 6 Ceııa díla 

6.1. Cena Za provedení díla se sjednává dohodou smluvníclı stran. 

Cena bez DPH l.399.000,ll0 Kč 
DPH 21% 293.790,00 Kč 
Celková cena vč. DPH l.692.790,l)0 Kč 

l)‹/ıˇ7 :/›ıˇ'iı/ıınć /rm/ı7‹›I_\' hm/c zíč/‹›\`úı1u \`:‹í/mııııć ıj\".\ˇ“ı` ‹/le /›/‹ıIıı_ı"c/ı p/ˇ'ť‹//7/`.\^ıı \`‹/‹›/vč 

1ı.\“/‹ıı/cćıičııı' :z/‹ıı7iI‹'/mi/7‹› p/ııćní. 

6.2. Nabídková cena za dílo je stanovena jako pevná za kompletní dodávku veıˇ`ejné 7.aká7.k)' 
ve výši l.692.790,00 Kč vč. DPH a je Ytažena k navrżenému termínu realizace. Obsahuje 
všeclıny nálx`lad)ˇ sotıvisející se 7.hoto\`ením díla. vedlejší nál\'lad)ˇ sotıvisející s umíslčním 
stavby. zařízením staveniště a také ostatní náklady související S plněním podmínek Zadávací 
dokumentace \/četné pıˇ`edpol\“ládaného pohybu cen v prubčhu realizace stavby. 

Zmčııa ceny díla 
Zmčna ceny díla může nastat jestliže: 
- objednáte] požaduje dodatečné pı`ác _ které nejsou Součástí předmětu dí la. 
- objednatel požaduje vypustit nektere práce pıˇ`edmčtu díla. 
- při realizaci se zjistí skutečnosti. které nebyly v dobe podpisu smlouvy známy a objednatel 

aııí Zhotovitel je na7.avinili ani nemohli předvídat a ınají vliv na cenu díla. 
- při realizací se 7jistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednalelem 

(neodpovídajíc ologickć údaje. apod.).

~ 

ťì 

UCO 

Způsob sjednání Změny ceny díla: 
- Změnu rozsahu prací musí odsouhlasit předem ob_iednatel a to včetnč ce a termínu 

realizace. Podkladem pro stanoveııí ceny budou jednotkové ceny položkOve'ho rozpočtu ve 
smlouvč o dílo. Vpřípaclč požadavku na ı`ealiZaci pı`ací. které nebudou vrozpočtu 
obsaženy. bude jako ma.\'imální cena považována cena stavebních prací dle položek 
směı`n)'ˇch cen stavebních prací vydaných ÚRS Praha v aktuální cenové L'ıı`o\/ni. V případě 
požadavků na realizaci prací. ktcı`é nebudou obsaženy V databázi položek stavebních prací 
ÚRS Praha. bude jako maximální cena poxˇažována cena stavebních prací dle pol k 
Zjíných databází smčrných cen stavebních prací vaktuální cenové úı`Ovni a vostatnıeh 
případech bude Zhotovitelem vyt\=oıˇ`ena individuální kalkulace požadovaných prací. 

3 ıı

O eX' 

Cv 

6.3. Objedııatel (obec) není při realizaci díla dle této Sınlouvy osobou povinnou k dani a u 
plnční nebude uplatnčn ı`ežim pıˇ`enesení daňové povinnosti dle § 92e Zákona O DPH V platném 
Znění. 

ČI. 7 Platební podmínky 

7.l. Objednatel vyplatí dodavateli 90% celkové částky Za realizaci díla na základe faktur za 
provedené práce. Zbývajícíclı 10% celkové částky bude uhrazeno dle podmínek V článku l l 

této smlouvy. l-`al\`turace bude probíhat měs 'ně a l`alx“tuı`o\=aná částka bude doložena Soupiscm 
provedených prací a dodávek (zjišťovací protokol). který bude před vystavením l`aktur)' 

projednán a odsouhlasen sobjednateleın. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Dateın 
zdanitelného plnčníje poslední den příslušného mčsí 

É. 

C (Ta
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7.2. l\'zı/ˇ.dı'ı l`aktuı`ıı zhotovitele musí být o'/.nzıčenıı nı'ı7.\vˇeın projektu. 
Název projektu: /.S l“lııŠko\'zı - komunikace aı oplocení části 7.ulıı`ııd)' pro MS 

7.3. Splatnostjednotlivých tìıktur bude 30 dní. 

7.4. Objednutel neposkytuje zálohy na rczılizııei dílu. 

ČI. 8 Poiištění zhotovitele - odpovědnost za škodu Zpusobenou třetím osobám 

8.1. Objednııtel Stzınoví povinnost 7.hoto\/itele být pojištčn pı`oti Škodáın jeho činností včetně 
ınoyˇnýeh škod 7.puSol`›en)'ˇclı pmeovııíky zhotovitele. ıı to ve výši odpovídzıjieí ınożným 
ı`i7.ikuın ve v7.tzılıLı k elııu'zıkteru Stavby zıjejíınu okolí. či to po celou dobu provádění dílu. 

8.2. Výše pojistné částky pro tuto vcıˇ`e_inou Zakázku je Stčınovcnıı na l.000.000.- KČ. 

8.3. Kopii pojistné Sınlou\“)“ Zhotovitel předloží objednzıteli před podpisem Sınlouvy o dílo na 
ı`caliZčıei veřejně 7.z1ká7.k)'. 

ČI. 9 Poiištění díla - stavebně montážní poiištění 

9. I. Objednzıtcl ncpožııduje Stzıvebnč ınontz'ıŽní pojištění dílu. 

9.2. Zhotovitel Si během realizace Stavby zajistí Střežení Stavby zı staveniště. 

CI. I0 Zajištění závazku za řádně provádění díla 

IO. I. Objednııtel nepožzıdııje Zajištění Závazku. 

ČI. II Zajištění závazku za řáılııć dokončení díla 

I l.l. Zhotovitel poskytne objednzıtelí Zajištění závazku Za řádné dokončení díla ve Sjcdnunćın 
teı`ınínu fornıou Zádıˇžnćho. 

ll.2. Výše pożudovzınélıo Zajištčııí bude 10% ze sjednané ceny díla ıı objednutcl ulmıdí 
Zhotoviteli Zıı(lı`Žo\i'aııoLı část V teı`ınínu bezodkladně (do IS dnu) po předání a převzetí díla 
(pokud bude dílo převzalo bez vzıd zı ııedodčlku) nebo bezodkladně (do 15 dnu) po odstranění 
vad u nedodčlkfı uvedených V protokolu o předání a převzetí díla. 

I 1.3. Zhotovitel ınüže nzıhrndit Zádržne' bankovní zíırukou. ktcı`ı'ı musí být objednuteli přecláııa 
po vyfııktuı`ováııí 90% celkovć ceny díla. 

ČI. l2 Za azku Za řádné plnění záručních podnıínek =:W I-F P'â‹ = -„ N sn < 

I2. I. Objednııtel nepo7ˇ.aduje Zajištění Závazkıı.
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ČI. 13 Smluvní pokutv za neplnění objednatele 

13.1. Úrok Z pı`odlení S uhradou úplné l`al‹tuı`y Se Stanovuje ve výši 0.015“/n 7. dlužne částky za 
lx'a7ˇ.d)" den prodlení. 

ČI. 14 Smluvní pokuty za neplnění zhotovitele

3 \1‹ C 14.1. Zhotoviteli budou při nesplnění - uvedených požadavku L'ıčtován)' následující 
Smluvní pokuty: 
- Smluvní pokuta za pı`odlení se Splnčním termínu dokončení díla je stanovena ve výši 

2.000,- Kč Za každý i započatý den prodlení: 
- Smluvní pokuta za neoclstranění vad uveden)'ˇeh v zápise o předán a převzetí díla 

v dohodnutem teı`mínu je stanovena ve výši 5()0.- Kč za każdoıı vadu. u níž je zhotovitel 
v prodlení. a za každý den prodlení: 

- Smluvní pokuta za ne\`)*klizení staveniště ve Sjednanćm termínu (viz článek 16. odstavec 
l6.4.Smlouvy) je stanovena ve výši 500.- Kč za každý i započatý den pı`odlení zhotovitele: 

- Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele S oclstraněním vad rel\ˇlamo\'an)"eh v období záruční 
llıúty je stanovena ve výši 5()0.- Kč za každou vadu. u níž je zhotovitel v pı`odleııí. a za 
každý den prodlení. ˇ adeeh. že se jedná o vadu. která bı`ání řádnemu užívání díla. 
případně hrozí nebezp ody velkćho rozsahu (havárie). Stanovuje Se Smluvní pokuta ve 
výši 5.000.- Kč za každou reklamovanou vadu. u níž je zhotovitel v pı`odIení a za kažclý 
den prodlení: 

- Smluvní pokuta za neuklizení zne proStoı` kolem staveniště se Stanovuje ve výši 
500,- Kč za každý i započatý den pı`odlení zhotovitele (po (lohodnutém teı`mínu uklizeııí 
Znečištěnýeh prostor): 

- Sınluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele přizvat zástupce objednatele ke kontrole 
zakı`yt)"elı částí Stavby před jejich zakrytím (viz článek 18. odst. 18.2. Smlouvy) se 
Stanovuje ve výši l0.000„- Kč za každý jednotlivý pıˇ`ípad. 

ft.
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_- Cn‹ Q O‹ ČI. 15 Předání a převzetí Staveıı 

15.1. Staveniště bude zhotoviteli předáno osobně zástupcem objedııatele po Společné 
pı`ohlídee ınísta realizace veřejně zakázky na písemnou Žádost zhotovitele Stavby (doručené 
Objednateli min. 3 pracovní dny před požadovaným předáııím). event. po předchozí dohodě 
S objednatelem. 

15.2. Součástí předání staveniště bude i předání potřebné pı`o_iektové dolšumentaee vˇe dvou 
vyhotoveníeh a dále povolení a dalších dokladu krealizaei vel 

' ' zakázky vjednoın 
vyhotovení. Součástí dokladu bude i Sdělení Správeu podzeınníeh za í v místě Stavby o 

,fi 

'-:‹: .\;"' G
C

: 
jejich e.\ˇiStenei. Vytýčení podzemních zařízení V místě Stavby a jejich oehı`anu v pı`übčhu 
ı`ealizaee Zajišťuje Zhotovitel. 

15.3. Součástí předání staveniště bude i určení míst napojení na Sítě technického vybavení 
(voda. NN) a dále určení míst pro umístění zařízení staveniště a pro dočasně Slx'ládl\'y 

materiálu. () předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis.

7



_. 5fl( 4-› t'D‹ ČI. 16 Zařízení staven 

í\2 -';‹ š~ 16.1. 
8 'ení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svýıni potřebami. dokuınentací 

předanou objednateleın a s poyˇadavky objednatele. 

16.2. Zhotovitel zajistí v ramci zařízení staveniště podmínky pı`o výkon funkce autorského 
dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka. případně Činnost koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při praci na Staveništi a to v přimčřenćın rozsahu. 

16.3. Místo pro Zařízení staveıiištč bude určeno při předání a převzetí staveniště. napojení ııa 
sítě techníckeho vybavení si zajistí zhotovitel stavby (Z veřejných sítí) včetııč samostatného 
ınčření médií a po dokončení díla provede lˇınanční \›ˇ)ˇı`ovnı'ıní sjednotlivými spı`ı'ıvci sítí. 

16.4. Zhotovitel po předání a převzetí díla do 14-ti dnu vyklidí staveniště. odstı`aní objekty 
7.aří7.ení staveniště a prostor dotčený stavbou uveden do puvodııí1`ıo stavu (zejména městskou 
zeleň a koınunikace). 

ČI. 17 Kontrola projektové dokumentace 

17.1 _ 7.hotovite1 jako odborně 7.püsobí1a osoba zkontroluje teclmickotı Část předané pıojcktovć 
dokuınentace nejpo7.dC`ji před zahájením prací na příslušné časti díla a upozorní objednatele 
bez zbytečného odkladu na zjištčnć zievne vady a nedostatky. Touto kontı`o1ou není dotčena 
odpovědnost objednatele za správnost předanć dokuınentace. 

17.2. Pıˇ`ípadný soupis '/.jiŠteıı}"eh vad a nedostatktı předané projektové dokumentace včetně 
nčıvrhu na jejich odstranění a S dopadeın na cenu díla zhotovitel předá objednateli. 

ČI. 18 Kontrola provádění prací 

18.1. Kontrolııí dny vprübčhu realizace díla budou probíhat miniınt'ı1nč 1x týdne. Teı`ınín 
bude stanoven při předání a převzetí staveniště. 

18.2. Zakrytć časti stavby bude objednatel přebíı`at před jejich Zakrytíın osobně na vyzvání 
zhotovitele. Souhlas se zakrytíın bude uveden vc stavcbníın dcııíku. 

§‹ < ̀‹ cr 18.3. Na požıidaní předlo raný dodavatel v prubehu stavby atesty \ˇybran)'ˇch ınateı`ia1ü 

potıżitýclı ve stavbě. 

18.4. Organizaci kontrolních dnu bude za_iiŠt`ovat technický dozor stavebníka. Konkı`ćtní 
osoba bude uvedena v zapise o předání a převzetí staveniště. 

ČI. 19 Kvalifikace pracovníků zhotovitele 

19.1. Veškerć odbornć práce budou vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
podzhotovitelu pod dozorem pı`acovníka ınajícího příslušnou kvaliíˇıkaci. 

19.2. Kopie dokladu o kvalifikaei pracovníka vykonava_iícílıo dozor nad pı`o\/aděním 
odborných pı`ací bude uložen na stavbě po celou dobu jeji realizace.

8



Z C3 19.3. Odborné práce pı`o\ˇádC`nć bez do7.oı`u kvalilikovanelıo pı`aeo\ˇníka objednatel 
povinen převzít. 

ČI. 20 Stavební deník 

20.1. Zhotovitel ıná poviıınost vest Stavební deııík v rozsahu daném příslušnýnı právním 
předpisem (\')=|ıláŠka ke Stavebııímu zákonu Č. 499/2()()(› Sb. ve znění pozdějších předpisu). 

ČI. 21 Přflıáni zn nr-øvzøfl tıiın 

21.1. Po dokončení díla bude zahájeno předán a převzetí dila. Pıˇ`e\›'zato bude pouze 
dokončene dílo. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě písemné 7ˇ.ádoSti zhotovitele 
podané min. 5 pracovních dní před zahájením předávaeího řízení. event. po předchozí dohodě 
S objednatelem. ()ı`ganí7.aei předání a převzetí díla ZajiŠI`uje objednatel. 

21.2. O předání a převzetí díla pořídí objednatel zápis (protokol) o předání a převzetí dila. 
který bude obsahoval prohlášení o převzetí nebo nepřevzelí díla a Soupis pıˇ`ípadn)"eh vad a 
nedodčlkù. 

21.3. Převzato bude pouze dokončenć dílo provedené dle Schválené projektové dokumentace 
v po7ˇ_adovane kvalite. Současně budou objednateli předány veškeré doklady nutne k uvedení 
díla do trvalého pı`o\“o7.u. popi`. k v_\fdání kolaudačního souhlasu, bude-li vydáván (Zejména 
geometrické Zaměření Stavby v písemné i elektronicke podobe. je-li k danému dílu potřebné. 
dokumentace skutečného provedení ve třech vyhotoveníeh. prohlášení o Shodč k použitým 
materiálùm. protokoly o zkouškách a revizích atd.). 

21 .4. Objednatel převezeme dílo včetně případných \ˇad a nedodčlkü. které Samy o sobě ani ve 
Spojení Sjinými nebrání užívání díla. Tyto vady budou uvedeny v Zápise o předání' a převzet 
díla S uvedením dohodnuteho Zpusobtı a llıütjejielı odStı`anC`ní. 

...ne 

21.5. Objednatel kpředání a převzetí díla přizve osoby v)ˇkonáva_iíeí funkci technického 
dozoru stavebníka. případně take' autorského dozoru projektanta. 

ČI. 22 Odpovědnost za vady, Záruka

4 fL‹ N‹ fì ..- v 
-n.C -. CL 22.1. Záruční lhuta počíná 1 nášleduj en po dni podepsání zápisu o předání a převzetí 

díla. 

22.2. Dodavatel přejímá ˇ/“.áruku za jakost díla a pı`ohlaŠu_ie. že dílo bude provedeno dle 
podmínek této Smlouvy. vzáruční dobe bez vad a bude mit vlastnosti vtćto Smlouvě 
dohodnuté. 

Záruční doba: 

0 Stavební pı`áee a ostatní části Stavby 60 měsícu 
0 Sadovć úpı`avy 36 měsícu 
0 dodávky nových Samostat. výrobků do Stavby bez nutnosti Stavebního Zabud. 2-1 mčsícu

‹›



(ˇ`I. 23 Plııtııost sııı|0ıı\“_\ˇ 

23. I. Sml0u\“ıı h_\fIıı \ˇ_\×Iı‹›l‹›\`cıızı \ c C`l_\'ı"cclı \)'“1i.\`cícIı. / nich). l\ıı)L|_\' má pIıı[ıın,×`1 ‹›ı`igiııı'ıILı. AI`ı"i 

\“_\7“ıi.\“ky Dluh'/Í flılìicnlıııılcl ıı jcdcn nl‹›Llıı\ˇzılcl. 

23.2. Tuto Sıııl‹›u\“ıı jc Lı/.ıı\'ı"cıııı \ˇ piscıııııć l'‹›ı`ıııC. fl`\lLı?c h_\'l ıııC`ııĹ`ıııı. Lloplııùıııı. pí`ı'pııLIııC 

/rušcıııı. pouze po d‹›Iı‹›LlC` .\“ıııILı\nıˇL`h Slrıııı Cí.\`l‹›\“ıııı_\'ıııi. pı'.×`cınıı_\"mi Ll‹ıdııl|\“_\_ p‹›çIcp.\`ıııı_\"ıııi 

‹›pı`z'ı\ ııC`n_\'ıııi /iıslııpci uhmı Slrıııı. 

J ,J __ .3. Sml‹›u\`zı \/.ııiI\'ı'ı ‹l‹›lı‹›‹l‹›u .\ˇıııIu\ˇnícIı .×`lı`ım ııáı culćm jejim ‹›h.\`ııIıLı ıı ıııılı_\7“\ı'ı plııııımti 
pndpiscın olınu .×ˇmlu\“nı'cIı Strıın. L'ıC`iıım›.\`li /.\ˇcıˇ`cjııC`ıìı'ııı \' ı`cgi.\`tı`Lı .×`nılu\“. 

I*ıˇ`í|‹›|ıżı: V_\'I\'Lı/. \ _\'ıııČıˇ 

[“`iıııınC`ní ıı Cıı.\`‹›\ˇ_\' |ızıı`ııınn0gı`ııııı 

23 -07- 2019 
V lÍniČ‹›\“C` dnu 
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