
SMLOUVA o DÍLO č. 17/2021 
na provedení stavby 

,,Uničov, oprava mostu V parku - ev.č. Un ~ M - 02“ 

Čl. 1 Smluvní strany: 

A) QBĚQEDNATEL: Město Uničov 
Masarykovo nám. 1 

783 91 Uničov 

Zastoupenx Mgr. Radkem Vincourem, starostou města 
IČ; 002 99 634 
DIČ; CZ00299634 
tel./fax: 
Bank. Spojení: 
číslo účtu: 

BQ D; QDAVATEL: VHH THERMONT S.r.0. 
Mišákova 468/41, 779 00 Oloˇmouc - Povel 
provozovna: 783 91 Uničov, Sumperská 537 

Čl. 2 Předmět smlouyy 

2.1 .Dodavatel se zavazuje, že provede za podmínek v této smlouvě sjednaných dílo: 

,,Unič0v, oprava mostu v parku - ev.č. Un - M - 02“ 
Rozsah prací je dán výkazem výměr, Zadávací dokumentací a projektovou dokumentací 
Stavby. 

Nad rámec VV požaduje Objednatel dodání dalších dokladů nutných kuvedení Stavby do 
trvalého nebo zkušebního provozu, popř. kvydání kolaudačního souhlasu, bude-li vydáván 
(např. geometrické zaměření stavby, dokumentace skutečného provedení Stavby, atesty od 
použitých materiálů, prohlášení o shodě apod. dle druhu veřejné zakázky a potřeby 
jednotlivých dokladů). Součástí díla je provedení všech potřebných zkoušek a revizí.



Kvalitativní podmínky realizace jsou vymezeny příslušnými právními předpisy a technickými 
normami. Při realizaci zakázky mohou být použity pouze takové materiály a technologie, 
jejichž použití je v CR schváleno a mají příslušná osvědčení. 

Obsah jednotlivých položek ve výkazu výměr je dán obsahem položek cen stavebních prací 
Z katalogů směmých cen stavebních prací vydaných URS Praha - popisy jednotlivých 
položek. Toto 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 konkrétních podmínek realizace stavby): 
- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během 

stavby a zpětné písemné předání jejich správcům; 
- vytýčení stavby dle projektu oprávněným geodetem jako dokladu k vydání kolaudačního 

souhlasu; 
- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, 

zejména čištění znečištěných vozovek, dodržování platných předpisů; 
- zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, 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 údržby dopravního Značení po 
dobu výstavby; 

- provádění organizačně technologických opatření k umožnění nutného provozu v okolí 
stavby v průběhu realizace veřejné zakázky dle pokynů objednatele; 

- vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek; 
- ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování. Zhotovitel je 

povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na Své 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 Zaháj ení prací, 
přizvání ke kontrole a protokolámí předání prací V ochranných 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 zařízení staveniště včetně Zajištění energií a napojení na inženýrské 
sítě. Zahrnuje izajištění případného stavebního povolení či jiných dokladů nezbytných 
k Zaháj ení 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 stavby jen u drobných úprav, jinak nové výkresy označené ,,skutečné provedení“). 
U výkresů, kde nedošlo ke změně, bude uvedeno „beze změn“. Všechny výkresy budou 
označeny jménem a příjmením osoby, která odpovídá za výkres za zhotovitele a razítkem 
zhotovitele; 

- zabezpečení a předání geodetického zaměření skutečného provedení stavby na podkladě 
katastrální mapy ve výkresové i digitální formě; 

- zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně 
jiných norem vztahujících se kprováděnému dílu) včetně protokolů, zejména zkoušek 
únosnosti a hutnění pro komunikace apod.;
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- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle Zák. č. 
22/1997 Sb., V platném znění - prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů; 

- zhotovitel zajistí odstranění 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 provedení 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 na její realizaci. 

r - O Vygezenı pojmu 
a) Obj ednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky. 
b) Zhotovitelem je vybraný dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 
c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 
d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná V rozsahu stanoveném jiným právním 

předpisem (vyhláškou č. 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 Poviıınosti objednatele 

3.1. Objednatel zodpovídá za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace. 
Dokumentace bude zhotoviteli předána spolu s předáním staveniště. 

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

ČI. 4 Poviıınostì zhotovitele 

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

4.2. Změna podzhotovitele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval V zadávacím řízení splnění 
kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový 
podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána 
v zadávacím řízení. 

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

4.4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028, pokud není v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší.
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4.5. Každá faktura zhotovitele musí být označena názvem a číslem projektu. 

4.6. Zhotovitel se zavazuje dodržet ke dni dokončení díla platné teclmické nonny pro realizaci 
díla. 

4.7. Zhotovitel je povinen udržovat průj ezdné přístupové komunikace k jednotlivým objektům 
v okolí stavby pro vozidla zajišťující úklid komunikací, svoz TDO a pro vozidla IZS 
(integrovaný záchranný systém). 

4.8. Zhotovitel je během realizace stavby zodpovědný za udržování čistoty v okolí stavby a na 
přilehlých komunikacích. 

4.9. Zhotovitel při podpisu smlouvy o dílo předloží položkový rozpočet stavby v .pdf fonnátu 
(jako přílohu smlouvy o dílo) a dále v elektronickém formátu typu .esoupis, .Xc4, Excel VZ 
nebo V obdobném výstupu Z rozpočtového softwaru jako fonnální požadavek na zpracování 
nabídky. 

Čl. 5 Termíny realizace díla 

5.1. Dodavatel se zavazuje provést dílo ve sjednané době: 

zaháj ení prací: 09/2021 
ukončení prací: ll/2021 

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

Dokončení díla 
Dílo musí být dokončeno V termínu uvedeném 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. 

Čı. 6 cena áiın 

6.1. Cena za provedení díla se sjednává dohodou smluvních stran. 

Cena bez DPH 3.850.000,00 Kč 
DPH 21% 808.500,00 Kč 
Celková cena vč. DPH 4.658.500,00 Kč
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v Daň Z přidané hodnoty bude účtována vzákonné výši dle platných předpisů vdobe 
uskutečnění zdanitelného plnění. 

6.2. Nabídková cena za dílo je stanovena jako pevná za kompletní dodávku veřejné zakázky 
ve výši 3.850.000,00 Kč bez DPH a je Vtažena k navrženému termínu realizace. Obsahuje 
všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady Související S umístěním 
stavby, zařízením staveniště a také Ostatní náklady související S plněním podmínek zadávací 
dokumentace Včetně předpokládaného pohybu cen V průběhu realizace stavby. 

Změna ceny díla 
Změna ceny díla může nastat jestliže: 
- objednatel požaduje dodatečné práce, které nej sou součástí předmětu díla, 
- obj ednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly V době podpisu smlouvy známy a Obj ednatel 

ani zhotovitel je nazavinili ani nemohli předvídat a mají vliv na cenu díla, 
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Obj ednatelem 

(neodpovídající geologické údaje, apod.). 

Způsob sjednání Změny ceny dila: 
- změnu rozsahu prací musí odsouhlasit předem objednatel a to Včetně ceny a termínu 

realizace. Podkladem pro Stanovení ceny budou jednotkové ceny položkového rozpočtu ve 
Smlouvě o dílo. V případě požadavků na realizaci prací, které nebudou V rozpočtu 
obsaženy, bude jako maximální cena považována cena stavebních prací dle položek 
směmých cen stavebních prací vydaných ÚRS Praha V aktuální cenové úrovni. V případě 
požadavků na realizaci prací, které nebudou obsaženy V databázi položek stavebních prací 
ÚRS Praha, bude jako maximální cena považována cena stavebních prací dle položek 
Z jiných databází směmých cen stavebních prací V aktuální cenové úrovni a V ostatních 
případech bude zhotovitelem vytvořena individuální kalkulace požadovaných prací. 

6.3. Objednatel (obec) není při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani a u 
plnění nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e Zákona o DPH V platném 
znění. 

Čı. 7 Platební pøánıinıq 

7.1. Objednatel vyplatí dodavateli 90% celkové částky za realizaci díla na základě faktur za 
provedené práce. Zbývajících 10% celkové částky bude uhrazeno dle podmínek V článku 11 
této Smlouvy. Fakturace bude probíhat měsíčně a fakturovaná částka bude doložena Soupisem 
provedených prací a dodávek (zjišťovací protokol), který bude před vystavením faktury 
projednán a odsouhlasen s objednatelem. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Datem 
zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. 

7.2. Každá faktura zhotovitele musí být označena názvem projektu. 
Název projektu: Uničov, oprav a mostu V parku - eV.č. Un - M - O2 
7.3. Splatnost jednotlivých faktur bude 30 dní. 

7.4. Obj ednatel neposkytuje zálohy na realizaci díla.
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Čl. 8 Pojištění zhotovitele - odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám 

8.1. Objednatel stanoví povinnost zhotovitele být pojištěn proti škodám jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným 
rizikůrn ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. 

8.2. Výše pojistné částky pro tuto veřejnou zakázku je stanovena na 1.000.000,- Kč. 

8.3. Kopii pojistné Smlouvy zhotovitel předloží objednateli před podpisem Smlouvy o dílo na 
realizaci veřejné zakázky. 

Čl. 9 Pojištění díla - stavebně montážní pojištění 

9.1. Objednatel nepožaduje stavebně montážní pojištění díla. 

9.2. Zhotovitel si během realizace stavby zajistí střežení Stavby a staveniště. 

Čl. 10 Zajištění závazku za řádné provádění díla 

10.1. Obj ednatel nepožaduje zajištění závazku. 

Čl. 11 Zajištění závazků za řádné dokončení díla 

11.1. Zhotovitel poskytne objednateli zajištění závazku za řádné dokončení díla ve sjednaném 
termínu formou zádržného. 

11.2. Výše požadovaného zajištění bude 10% ze sjednané ceny díla a Objednatel uhradí 
zhotoviteli zadržovanou část v termínu bezodkladně (do 15 dnů) po předání a převzetí díla 
(pokud bude dílo převzato bez vad a nedodělků) nebo bezodkladně (do 15 dnů) po odstranění 
vad a nedodělků uvedených v protokolu O předání a převzetí díla. 

11.3. Zhotovitel může nahradit zádržné bankovní zárukou, která musí být Obj ednateli předána 
po vyfakturování 90% celkové ceny díla. 

Cl. 12 Zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek 

12.1. Objednatel nepožaduje Zajištění závazku. 

Čl. 13 Smluvní pokuty za neplnění objednatele 

13.1. Úrok Z prodlení s úhradou úplné faktury se Stanovuje ve výši 0,015% Z dlužné částky za 
každý den prodlení.
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Čl. 14 Smluvní pokuty za neplnění zhotovitele 

14.1. Zhotoviteli budou při nesplnění níže uvedených požadavků účtovány následující 
Smluvní pokuty: 
- smluvní pokuta za prodlení se Splněním tennínu dokončení díla je stanovena ve výši 

4.000,- Kč za každý i Započatý den prodlení; 
- smluvní pokuta za neodstranění vad uvedených V zápise o předání a převzetí díla 

V dohodnutém termínu je stanovena ve výši 500,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel 
V prodlení, a za každý den prodlení; 

- smluvní pokuta za nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu (viz článek 16, odstavec 
16.4. smlouvy) je stanovena ve výši 500,- Kč za každý i Započatý den prodlení zhotovitele; 

- Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele S odstraněním vad reklamovaných V období záruční 
lhůty je stanovena ve výši 500,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel V prodlení, a za 
každý den prodlení. V případech, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody Velkého rozsahu (havárie), stanovuje se Smluvní pokuta ve 
výši 5.000,- Kč za každou reklaınovanou vadu, u níž je zhotovitel V prodlení a za každý 
den prodlení; 

- smluvní pokuta za neuklizení znečištění prostor kolem Staveniště se stanovuje ve výši 
500,- Kč za každý i Započatý den prodlení zhotovitele (po dohodnutém termínu uklizení 
znečištěných prostor); 

- smluvní pokuta za porušení povirmosti zhotovitele přízvat zástupce objednatele ke kontrole 
zakrytých částí stavby před jejich zakrytím (Viz článek 18, odst. 18.2. smlouvy) se 
stanovuje ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

Čl. 15 Předání a převzetí Staveniště 

15.1. Staveniště bude zhotoviteli předáno osobně zástupcem objednatele po Společné 
prohlídce místa realizace Veřejné zakázky na písemnou žádost zhotovitele stavby (doručené 
objednateli min. 3 pracovní dny před požadovaným předáním), event. po předchozí dohodě 
S objednatelem. 

15.2. Součástí předání staveniště bude i předání potřebné projektové dokumentace ve dvou 
Vyhotoveních a dále povolení a dalších dokladů k realizaci veřejné zakázky V jednom 
vyhotovení. Součástí dokladů bude i sdělení správců podzerrmích zařízení V místě stavby 0 
jejich existenci. Vytýčení podzemních zařízení V místě stavby a jejich ochranu vprůběhu 
realizace 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 dočasné skládky 
materiálu. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis. 

Čl. 16 Zařízení staveniště 

16.1. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel V souladu se svými potřebami, dokumentací 
předanou obj ednatelem a S požadavky obj ednatele. 

16.2. Zhotovitel zajistí V rámci zařízení Staveniště podmínky pro výkon funkce autorského 
dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně čimiost koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to V přiměřeném rozsahu.
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16.3. Místo pro Zařízení staveniste bude určeno při předání a převzetí staveniste, napojení na 
sítě technického vybavení si zajistí zhotovitel Stavby (Z veřejných sítí) včetně samostatného 
měření médií a po dokončení díla provede finanční vyrovnání S jednotlivými správci sítí. 

16.4. Zhotovitel po předání a převzetí díla do 14-ti dnů vyklidí staveniště, odstraní objekty 
zařízení staveniště a prostor dotčený stavbou uvede do původního stavu (zejména městskou 
Zeleň a komunikace). 

Čl. 17 Kontrola projektové dokumentace 

17.1. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba Zkontroluje technickou část předané projektové 
dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozorní objednatele 
bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena 
odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. 

17.2. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané projektové dokumentace včetně 
návrhů na jejich odstranění a S dopadem na cenu díla zhotovitel předá obj ednateli. 

Čl. 18 Kontrola provádění prací 

18.1. Kontrolní dny V průběhu realizace díla budou probíhat minimálně 1x týdně. Termín 
bude stanoven při předání a převzetí staveniště. 

18.2. Zakryté části stavby bude objednatel přebírat před jejich zakrytím osobně na vyzvání 
zhotovitele. Souhlas se zakrytím bude uveden ve stavebním deníku. 

18.3. Na požádání předloží vybraný dodavatel v průběhu stavby atesty vybraných materiálů 
použitých ve stavbě. 

18.4. Organizaci kontrolních dnů bude zajišťovat technický dozor stavebníka. Konkrétní 
osoba bude uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště. 

Čl. 19 Kvalifikace pracovníků zhotovitele 

19.1. Veškeré odborné práce budou vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
podzhotovitelů pod dozorem pracovníka majícího příslušnou kvalifikaci. 

19.2. Kopie dokladu O kvalifikaci pracovníka vykonávajícího dozor nad prováděním 
odborných prací bude uložen na stavbě po celou dobu její realizace. 

19.3. Odborné práce prováděné bez dozoru kvalifikovaného pracovníka není objednatel 
povinen převzít. 

Čı. 20 Sınvflhni øıenik 

20.1. Zhotovitel má povinnost vést Stavební deník V rozsahu daném příslušným právním 
předpisem (vyhláška ke stavebnímu zákonu č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů).
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Čı. 21 Předání n převzetí diıfl 

21.1. Po dokončení díla bude zahájeno předání a převzetí díla. Převzato bude pouze 
dokončené dílo. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě písemné žádosti zhotovitele 
podané min. 5 pracovních dní před zahájením předávacího řízení, event. po předchozí dohodě 
S obj ednatelem. Organizaci předání a převzetí díla zajišťuje obj ednatel. 

21.2. O předání a převzetí díla pořídí objednatel zápis (protokol) o předání a převzetí díla, 
který bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a Soupis případných vad a 
nedodělků. 

21.3. Převzato bude pouze dokončené dílo provedené dle Schválené projektové dokumentace 
V požadované kvalitě. Současně budou objednateli předány veškeré doklady nutné k uvedení 
díla do trvalého provozu, popř. kvydání kolaudačního souhlasu, bude-li vydáván (zejména 
geometrické zaměření stavby v písemné i elektronické podobě, je-li k danému dílu potřebné, 
dokumentace skutečného provedení ve třech vyhotoveních, prohlášení O shodě k použitým 
materiálům, protokoly 0 zkouškách a revizích atd.). 

21.4. Objednatel převezeme dílo včetně případných vad a nedodělků, které samy O sobě ani ve 
spojení S jinými nebrání užívání díla. Tyto vady budou uvedeny v zápise o předání a převzetí 
díla S uvedením dohodnutého způsobu a lhůt jejich odstranění. 

21.5. Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického 
dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru proj ektanta. 

Čl. 22 Odpovědnost za vadv., záruka 

22.1. Záruční lhůta počíná běžet následující den po dni podepsání zápisu o předání a převzetí 
díla. 

22.2. Dodavatel přejímá záruku za jakost díla a prohlašuje, že dílo bude provedeno dle 
podmínek této Smlouvy, v záruční době bez vad a bude mít vlastnosti V této smlouvě 
dohodnuté. 

Záruční doba: 

0 Stavební práce a Ostatní části Stavby 60 měsíců 
0 Sadové úpravy 36 měsíců 
0 dodávky nových samostat. výrobků do stavby bez nutnosti stavebního zabud. 24 měsíců 

Čl. 23 Platnost smlouzy 

23.1. Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech výtiscích, Z nichž každý má platnost originálu. Tři 
Výtisky obdrží obj ednatel a jeden dodavatel. 

23.2. Tato smlouva je uzavřena vpísemné formě. Může být měněna, doplněna, případně 
zrušena, pouze po dohodě smluvních stran číslovanými, písemnými dodatky, podepsanými 
oprávněnými zástupci obou stran.
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23.3. Smlouva vzniká dohodou smluvních stran na celém jejím obsahu a nabývá platnosti 
podpisem obou smluvních stran, účimiosti zveřejněním v registru smluv. 

vr Prıloha: Výkaz výměr 
Finanční a časový harmonogram 

VUničově dne 
26 _m_ Hm 

^`ˇ ` ' ` Dodavatel:
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