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výkaz v'ýměr,zpracovaný soupis stavební ch pľ ací ,dodávek a sluŽeb (tzv. slepý rozpoč et);
technické a kvalitativní specifikace navrŽených dodávek a materiá| ů a vč . poloŽkové ho
kontľ olní ho ľ ozpoč ttlinvestoľ a; poloŽka soupisu pľ ací bude obsahovat popis poloŽky
jednoznač ně vyrnezují cí dľ uh a kvalitu pľ ací nebo dodávek, měľ nou jednotku a poč et
měľ ných jednotek. Yýkaz výměľ je uveden u kaŽdé poloŽky soupisu a musí obsahovat

podľ obný postup uýpoč tu množ ství poloŽky. Dále bude souč ástí oceněný poloŽkoý

ľ ozpoč et, který bude vycházet z cenových soustav RTS č i ÚRs a č asov'ý plán stavby
(haľ ĺ nonogran] postuptl pľ ací ) v celkové m poč tu 8 paľ é (8x DPS) a ľ ovněŽ lx v digitální
podobě na flash disku v editovatelných fonlátech EXCEL, woRD, PDF a DWG a ve
fornlátu EXCEL a PDF (vykazýné r. soupis stavební ch prací ). PDF (veš keľ á dokumentace
vč etně ýkľ esů ) a DWG a PDF (veš keré ýkresy).

g) Autoľ sĘ dozoľ

(dále jen AD) - č innost autoľ ské ho dozoľ u spoč í vají cív kontľ ole dodrŽování
platné pľ ojektové dokumentace zhotovitelem stavby, schvalování odchylek a ú pľ av. AD má

povinnost ú č astnitse kontľ olní ch dnů na stavbě, na kontľ olách stavební ln ú ř'adem a
závěreč ných kontrolách stavby, ú č astníse na uvedení stavby a její ch technických a
technologicĘch zaÍ í zenído provozu' spolupracuje při odevzdání a převzetí stavby nebo
její ch č ástí . AD posĘtuje souč innost pl'i odstľ aňování vad a nedodělků . AD provádí kontroly
stavební ho dení ku a v pří padě potřeby do něj zapisuje.
3.3.

Projektová dokumentace bude zpracován dle Studie klubové kavárny skautů zpracované
společ ností oV aľ chitekti, s.ľ .o. 1ll20I 8. Zpľ acovatel navazují cí pľ ojektové dokumentace je
povinen zachovat autoľ ská práva.

3.4.

Tenní ny dodání dí la jsou stanoveny takto:

a)
b)
c)

dí lo dle č l. 3 odst. 3.2. pí sm. a) smlouvy do 6 ýdnů od ú č innostismlouvy;
dí lo dle č l. 3 odst. 3.2. pí sm. b) srnlouvy do 9 ýdnů od předání dí la dle č l. 3 odst. 3.2. pí sm'
a) smlouvy;
dí lo dle č l. 3 odst. 3.2. pí snl. c) snllouvy vč . zajiš tění stanovisek dotč ených oľ gánů a podání
Žádosti o ú zenlní rozhodnutí se stanovuje nejpozději do 14 ýdnů od předání dí la dle č l. 3
odst. 3.2. pí sm. b) smlouvy, při dodľ Žení správní ch lhů t dotč ených orgánů , bez zásadní ch
námitek ť rč astní ků Termí
.
n se pľ odluŽuje o prokázanou dobu neč innosti jednotlivych

DoSS, Stavební ho ú řadu č ijiných ú č astní krrdle správní ho řádu.

d)

dí lo dle č l. 3 odst. 3.2' pí sm. d) srnlouvy do
rozhodnutí ;

e)

1

l ýdnů

od vydání pľ avomocné ho ú zemní ho

dí lo dle č l. 3 odst. 3.2. pí snl. e) snllouvy vč . zajiš tění stanovisek dotč ených orgánů a podání
Žádosti o stavební povolení se stanovuje nejpozději do 14 týdnů od předání dí la dle č l. 3
odst. 3.2. pí sm. d) snlI ouly, pl'i dodľ Žení spľ ávní ch lhů t dotč ených orgánů . bez zásadní ch

nánlitek ú č astní ků Teľ
. mí n se pľ odluŽuje o pľ okázanou dobu neč innosti jednotlivých
DoSS' Stavební ho ú řadu č i j iných ú č astní lĺ udle spľ ávní ho řádu;

Đ

dí lo dle č l. 3 odst. 3.2. pí sm. f) smlouvy do l3 ýdnů od vydání pravomocné ho stavební ho
povolení ;

g) Autoľ sĘ dozoľ
fi

3.5.

3.ó

po dobu realizace stavební ch ú pľ av až do odstľ anění vad a nedodělků a
předání
nální ho
stavby objednateli.

Projektová dokumentace musí být pľ ovedena v ľ ozsahu vyhláš ky č .49912006 Sb., o
dokumentaci staveb. a pl'í sluš nýchpří loh ve znění vyhláš ky č .62120l3 Sb. a 405/ 20l7 Sb.' a
v souladu vyhláŠ kou ć . 16912016 Sb. o stanovení ľ ozsahu dokumentace veřejné zakázl< y na
stavební pľ áce a soupisu stavební ch pľ ací .dodávek a sluŽeb s výkazem qł rněľ , ve znění
pozdějš í ch předpisů .
Pľ ojektová dokutrrentace lnusí být ryhotovená v souladu se zákonetn č .134120l6 Sb.. o zadávání

veřejných zakázek. ve znění pozdějš í ch předpisů zpť tsobem, který předem nezvýhodní Žádné ho
dodavatele.
J
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3.7.

Pľ ojektová dokumentace bude v pľ ů běhu zptacování prů běŽně konzultována se zástupci
objednatele ve věcech technicĘch a dále bude řádně projednána s dotč enými veřejnopľ ávní mi
oľ gány a jejich pr'í padné připomí nky č i podmí nĘ budou řeš eny' pl'í padně do d-okumentace
zapľ acovány '

3.8.

objednatel si vyhľ azrrje lhů tu na schválení předané pľ ojektové dokumentace. Zhotovitel předá
kaŽdou dí lč ípľ ojektovou dokumentaci, dle č l. 3 odst' 3.2. té to smlour,y k věcné konĺ .ole před
smluvní m termí neln odevzdání ' o té to skuteč nosti ZáStupci smI uvní ch stľ an uč iní pí semný zä pis.
objednatel se k té to č ásti dokunlentace do 7 pľ acovní ch dnů od odevzdání vyjádří . Koneč né
terní ny pro odevzdání dle č | . 3 odst' 3.4 zů stávají v platnosti.

3.9.

Pľ ojektová dokumentace bude obsahovat Zatří dění stavební ho dí la a stavební ch prací podle kódů

CZ-CC.
3.10

Provedení dí la - pľ ojektové dokumentace se ľ ozumí předání pož adované ho poč tu paré

pľ ojektové dokumentace objednateli. Dí lo je pľ ovedeno, je_li plně způ sobilé slouŽit své mu ú č elu
a nevykazuje-li vady. Dí lo má vadu, neodpoví dá_li smlouvě o dí lo. objednate| není povinen
převzí t dí I o vykazují cí vady, popří padě dí lo nezpů sobilé plně slouŽit své mu ú č elu.

3.1r.

V pľ ů běhu zadtwací ho ŕ Í zenína zlrotovitele stavby, kteý objednatel vyhlaš uje podle

ztlkona č ,.
13412016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,ve znění pozdějš í ch předpisů ' je souč iĺ stípředmětu

dí la i zpracování odpovědí na dotazy k pľ ojektové č ásti dokumentace v rámci vyjasňování
zadávací dokumentace zá1emci o veřejnou zakázkll, a to Ve I hů tě do l pracovní ho dńe po jejich
obdľ Žení zhotovitelem . Dotazy budou zasí lány na kontaktní e-mailovou adiesu

info@srudiophx.cz.
3.12.

Uzavření nr té to snllouvy objednatel uděluje zhotoviteli plnou moc pľ o zajiš tění inž enýrské
č innosti blí Že popsané v odst. 3'2. pí sm. c) a e) tohoto č lánku' a to přijednání se vš emi mí stně

a věcně

pří sluš nými orgány státní správy

a

ostatní mi dotč enými subjekty

a

instiť ucemi. Pofvľ zení o udělení plné moci bude objednatelem Vystaveno zllotoviteli ś ouć asně
s podpisem té to smlouvy.
3.13

Zhotovitel se zavazuje. ž e provádění dí la na jeho straně bude zajiš ť ovatrealizač .ní
ým. jehož
sloŽení a odborná kvalifikace jednotliých č lenů jsou uvedeny v Pří loze č . 2 té to snllóuvy.
Výměna kteľ é hokoliv ze č lenů Realizač ní hoýmu je moŽná pouze v pří padě, Že nov'ý č len
Realizač ní ho ýnlu disponuje mininlálně stejnou odbornou způ sobilostí . kterou dle Pří loňy č . 2
té to smlouvy disponuje č len Realizač ní ho ýmu, jenŽ je nahrazován novýnl č lenem nebo kterou
nahrazovaný č len Realizač ní hoýmu prokazoval v zadávací n ří zení ; jakoukoli změnu č lena
Realizač ní ho ýmu je zhotovitel povinen oznámit objednateli nejmé ně 5 pracovní ch dnů před
touto znrěnou, kromě pří padů , jejichŽ povaha to vyluč uje' Zhotovitel je povinen na pozá,dání
objednatele prokázat splnění povinností stanovených v tolnto č lánku. Poľ uš ení jaké koliv
povinnosti podle tohoto odstavce opľ avňuje objednatele k okamŽité mu odstoupeni od té to
smlouvy; č l. 8 odst' 8.3 věta prvá té to smlouvy se nepouŽije. Tí m není dotč ena povinnost
zhotovitele zaplatit snlluvní pokutu dle č l.4 odst.4.| 6. té to snllouvy.

4,
4.1.

Cena dí | a, platební podmí nky a smluvní pokuty

Cenaza řádně pľ ovedené a předané dí lo a dalš í s dí lem souvisejí cí ú kony je stanovena takto
cena bez DPH dle č l. 3 odst. 3.2. pí sm. a)
l45.00o ,- Kč
cenabez DPH dle č l. 3 odst' 3.2. pí sm. b)
245.000 ,- Kč
cena bez DPH dle č l. 3 odst' 3.2. pí sm. c)
60.000,- Kč
cena bez DPH dle č l. 3 odst. 3.2' pí sm. d)
295'000,- Kč
cęna bez DPH dle č l. 3 odst. 3.2. pí sm. e)
45.000,- Kč
cena bez DPH dI ę č l' 3 odst. 3.2. pí sm. f)
335.000,- Kč
cena bez DPH dle č l. 3 odst. 3.2. pí sm. g)
70.000,_ Kč

4
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Cena celkem

DPI J} I

5

1.195.000'- Kč
250.950'_ Kč
1.445.950'- Kč

OA

Cena celkem vč . DPH

Slovy:jeden milion sto devadesát pět tisí c koľ un č esĘch bez DPH.

4.2.

Cena je Stanovena trlezi smluvní mi stľ ananri podle zákona o cenách dohodou jako cena koneč ná,
nepřekľ oč itelná a nejlyš e pří pustná za koĺ nplexní plnění celé ho dí la dle té to smlouvy a zahrnuje

veš keľ é náklady zhotovitele souvisejí cí s řádným pľ ovedení m dí la, tj. zahrnuje veš keré č innosti.
vlivy. rizika. veš keré nezbytné prů zkumy. posudĘ, dodávky a souvisejí cí vykony nutné k
naplněhí ú č elua cí le té to smlouvy.

4,3.
4.4,

Cena dle č l' 4 odst. 4.l. té to snllouly mů Že být znlěněna v pří padě znlěny pří sluš ných daňor.ých
předpisů v pľ ů běhu realizace dí la. V tomto pří padě bude cena dle té to sntlouvy upľ avena podle
výš e sazeb DPH platných ke dni vzniku zdanitelné ho plnění .

Vęš keré znlěny v realizaci smlouvy. které změní cenu dí la. je zhotovitel povinen dohodnout s
objednatelem předjejich provedení m. Pokud by změny znanrenaly zvýš ení ceny uvedené v č l.
4 odst. 4.l. té to smlouvy. lze je pľ ové st pouze nazákladě předchozí pí semné dohody snlluvní ch
stran formou pí semné ho dodatku k té to smlouvě. Pokud by Zhotovitel provedl takové prácebez
předchozí ho uzavť ení dodatku k té to smlouvě, povaŽuje Se cena těchto prací za smluvní pokutu
za poľ uš enísntluvní ch ujednání o ceně dí la dle té to smlouvy. zaplacenou zhotovitelenl
objednateli.

4.5.

Právo na faktuľ aci vzniká po pí semné nr převzetí dí lč íč ásti přednlětu plnění dle té to smlouvy
objednatelem. Dokumentace bude odsouhlasena zástupci objednatele.

4.6,

Po provedení č ásti dí la dle č l' 3 odst. 3'2' té to smlouvy a po odsouhlasení předmětu plnění dle
odst. 4.5. tohoto č lánku té to smlouvy vystaví zhotovitel nejpozději do l4 (č trnácti) dnů faktuľ u
daňový doklad. Splatnost faktury č iní 30 (třicet) dnri ode dnejejí ho prokazatelné ho doruč ení
objednateli. Faktura musí splňovat náleŽitosti daňové ho dokladu ve smyslu ustanovení zákona
č .235/ 2004 Sb.. Plnění dle č l. 3 odst. 3.2' pí sm. b) uhradí objednatel po převzetí té to č ásti do
výš e 80 % . zbýají č ást ve výš i 20 oÁ uhradí po předání pľ avomocné ho ú zemní horozhodnutí .
Plnění dle č l' 3 odst. 3.2. pí sm. d) uhradí objednatel po převzetí té to č ásti do ýš e 80 % ,, zbý'vají
č ást ve výš i 20'Áuhradí po předání pľ avomocné ho stavební ho povolení .

-

4.7. o

předání apŕ evzetí dí la bude poskytovateletn vylrotoven pľ otokol o předání a převzetí dí la
(dále jen ,,Pľ otokol") ve dvou (2) vyhotovení ch, kteý bude podepsán oběma smluvní mi
stranami, akaŽdá ze smluvní ch stran obdrŽí po jednom (l) vyhotovení protokolu.

4.8. V pří padě prodlení objednatele

se zaplacení m faktury je zhotovitel oprávněn poŽadovat po
objednateli zaplacení ú roku z prodlení v zákonné výš iz dluŽné č ástky.

4.9.

V pří padě, ž e zhotovitel nedodrŽí termí ny dodání dí la uvedené v č l. 3 odst. 3.4 a termí n dle odst.
3.l 1 . té to smlouvy, je povinen uhľ adit objednateli smluvní pokutu ve ýš i 0,l % o z celkové ceny
dí la vč etně DPH, respektive 0,l% zceny té č ásti dí la vč etně DPH, s její mž dokonč ení mje
zhotovitel vprodlení . nejmé ně vš ak 500'-Kč ' za kaŹdý, byť i započ atý den prodlení . s
nedodrž ení nr teľ mí nu plnění .

4.l0.

Dojde-li Z titulu vady PD ve vztahu k zákonu č . 13412016 Sb.. (technické zpľ ávy, qí kľ esy,
technické specifikace. poŽadavky na už itné vlastnosti standardizace, ZoY. dokladová č ást
apod.) ke vzniku dodateč ných č i noých stavební ch prací . dodávek č i sluŽeb při ľ ealizaci stavby.
kteľ é budou muset být pľ ovedeny. aby stavba mohla být zkolaudována. a bude-li z uvedené ho
dů vodu nutno prové st dalš í zadávací ŕ í zení .je objednatel opľ ávněn uplatnit u zlrotovitele
snlluvní pokutu ve výš i 50.000,-Kč .

4.l1.

V pří padě, Že bude zľ uš eno zadávací Í 'í zenína veřejnou zakázku na stavební pľ áce Úřadem pľ o
ochľ anu hospodářské soutěŽe z dů vodu nedodľ Žení podnlí nek zákona č . 134l2ol6 Sb. z titulu
vadné pľ ojektové dokumentace, je objednatel opľ ávněn uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu
5
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ve vyŠ i50'000,- Kč .

4.ĺ 2. V pří padě zvyš ení nákladť r stavby vlivem vad projektové dokumentace, soupisu stavební cli
prací , dodávek a služ eb nebo techniclqch podmí nek je objednateĺ opľ ávněn up| atnit u

zhotovitele č ástkrr ve rnýš i l0 oÁ z ceny následně vzniklých ví cepľ acíč i zvyš ených cen mateľ iálť l
při ľ ealizaci dí la' maximálně vš ak do vyš e 30 % o zcelkové ceny dí la dle č l. 4. odstavec. 4.l.
jestliŽe dojde ke zvyš ení nákladů stavby vI ivem nesouladu mezi výkresovotl č ástí projektové
dokumentace avýkazem ýměr. nebo z titulu Vady pľ ojektové dokumentace.

4.t3.

Zhotovitel není v pľ odlení s plnění m dle té to smlouvy po dobu prů tahů oľ gánů státní spľ ávy v
ří zení ch o vydání spľ ávní ho ľ ozhodnutí č i spľ ávní ch ľ ozhodnutí nezbytných pro plnění dle teto
smlouvy' přič emŽ za pľ ť rtahy se povaŽuje překľ oč ení lhů t pľ o vydání spľ ávní ńo rozhodnutí
stanoVených pří sluš nými právní nli předpisy.

4.t4.

Uhrazení m smluvní pokury není dotč en náľ ok objednatele na náhradu š kody. Smluvní pokutu
zaplaÍ í zhotovitel vedle š kody, kŤ erá objednateli vznikne v dů sledku poruš ení zź lvazku
zhotovitele prové st dí I o řádně a vč as dle pří sluš ných ustanovení a pří loh té to smlouvy.

4.15.

Náklady na uzavření pojistné smlouvy dle bodu 8. l . té to smlouvy- jsou náklady zhotovitele'
V pří padě, Že zhotovitel poľ uš ípovinnosti dle č l. 3 odst.3'l3 té to snllouvy.je povinen zaplatit
objednateli snlluvní pokutu ve vyš i l0 000 Kč vč . DPH za kaŽdýjednotlivý pří pad.

4.16.

5.
5.1.
5.2.

5.3.
5.4.

5.5.

Práva a povinnosti smluvní ch stran

Zhotovitelje povinen zahájit svou č innost ihned po nabytí ú č innosti smlouvy apŕ irealizaci vš ech
fází předmětu dí laje povinen postupovat bez zbyteč né ho prodlení při zachování lhů t sjednaných
dle té to smlouvy.
Zhotovitelje povinen při realizacijednotliuých č ástí dí I a postupovat podle poĘnů objednatele.
Zhotovitel je povinen při v'ýkonu své č innosti pí semně upozornit objednatele ni zřejmou
nevhodnostjeho pokynů , které by mohI y mí t pľ o objednatele za následek vznik š kody nebo vznik
vady pľ ováděné ho dí la' V pří padě, ž e objednatel i přes upozornění zhotovitele na splnění poĘnů
tľ vá, neodpoví dá zhotovitel za š kodu tako vzniklou.
Zhotovitel je povinen při své č innosti s| edovat veš keľ é změny právní ch a souvisejí cí ch předpisů
v oblasti zhotovování předmětu dí la tak. aby č innost pro objednatele vykonávalvŽdy v souladu s
platnou právní ú pravou'
Zhotovitel se podpisem té to smlouvy zavazuje řádně zhotovitjednotlivé č ásti dí la ve stanovených
termí nech a převé st vI astnické právo k nim na objednatele' objednatel se zavazuje řádně a vč as
zhotovené č ásti dí la převzí t. zaplatitsnlluvenou cenu ve stanovených lhů tách a po dobu ú č innosti
smlouvy poskynout souč innost ve snrluvené m ľ ozsahu.
Zhotovitel odpoví dá objednateli za š kody jí nl způ sobené při provádění dí la. ledaŹe prokáŽe. Že
ryto Š kody byly způ sobeny okolnostmi vyluč ují cí miodpovědnost

6.

Pľ áva duš evní ho vlastnictví

6.1.

Zhotovitel se zavazuje, Že při posĘtování služ eb nepoľ uš í práva třetí ch osob' k1erá těnrto osobám
mohou plynout z pl'tlv k duš evní mu vlastnicNí , zejmé na Z autorských práv a práv prů myslové ho
vlastnicwí . Zhotovitel se zavazuje. Že objednateli uhradí veš keľ é náklady. vydaje, š kody a
majetkovou i nernajetkovou ú jmu' které objednateli vzniknou v dů sledku uplatnění práv třetí ch
osob vů č iobjednateli v souvislosti s poruš ení m povinnosti zhotovitele dle předchozí věty'

6.2.

Bude-li výsledkem nebo souč ástí posĘtovaných sluŽeb i dí lo. které je předmětem autoľ ských
práv, práv souvisejí cí ch s právem autorsĘm č i předmětem pľ áv pořizovatele k jí m poří zené

databázi, posĘtuje zhotoviteljako autor objednateli ode dne předání takové hoto dí La objednateli
na neomezenou dobu pro ú zemí celé ho světa. nev5ihradní licenci k uŽití dí la vš emi způ soby uŽití

v neomezené m rozsahu, přič emŽ v'ýš e odrněny za posĘtnutí licence je jiŽ zahrnuta v ceně
posĘtovaných sluŽeb. objednatel je záľ oveň oprávněn upravit č ijinak měnit dí lo, jeho název,
spojit dí lo s jiným dí lem č i zaŕ adit dí la do dí la souboľ né ho. objednatel mů Že výš e uvedenou
6
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I icenci posĘtnout jako podlicenci nebo postoupit třetí m osobám dle výběru objednatele, pŕ ič emŽ
zlrotovitel s tí mto v'ýslovně předem souhlasí ' objednatel není povinen licenci lyuŽí t.
6.3.

Bude-li výsI edkem nebo souč ástí posĘtovaných sluŽeb i zaměstnanecké č i kolektivní dí lo, heré
je předmětem autorských pr'áv, práv souvisejí cí ch s pľ ávem autoľ ským č i pľ áv pořizovatele kjí m
poří zené databázi, postupuje zhotovitel jako zaměstnavatel č i osoba, zjejí hoŽ podnětu a pod
její mŽ vedení m je dí lo vytvářeno a pod její mŽ jmé nem je dí lo uváděno na veiejnost,
ke dni
předání takové hoto dí la pľ ávo v'ýkonu majetkových pľ áv autoľ a k dí lu na objednaiele. přič emŽ
výš e odnlěny Za postoupení je jiŽ zalrrnuta v ceně posĘtovaných sluŽeb. Zhotovite| prohlaš uje'
Že autoľ svoliI i ke zveřejnění , k ú pravám,zpracování vč etně překladu' spojení s jiným dí lem'
zaŕ azení do dí la souborné ho, k dokonč ení své ho zanlěstnanecké ho dí la. jakoŽ i k iomu. aby
poskytovatel uváděl zaměstnanecké dí lo na veřejnost pod svym jmé nem, Že autoľ výslovně
souhlasil s dalš í m postoupení m ýkonu těchto pľ áv na objednatele a z objednatele na třeti osoby'
PosĘtovatel prohlaš uje' Že vš enr autoľ ů nl posĘtl dostateč nou přiměřenou odměnu a Že vš echńy
závazĘ poskytovatele Vů č iautorovi jsou vypořádány.

6.4.

Zhotovitel ýslovně prohlaš uje' Že je plně oprávněn disponovat právy k duš evní mu vlastnictví
vč etně 'ĺ 'ýš euvedených autoľ ských práv, a zavazuje se za tí nlto ú č elenlzajistit řádné a neruš ené
uŽí vání dí la objednatelem, vč etně pří padné ho zajiš tění dalš í ch souhlasů a licencí od autoľ ů děl v
souladu s autorsĘm zákoneI n, popř. od vlastní ků jiných pľ áv duš evní ho vlastnictví v souladu s
právní nli předpisy. Poskytovatel se zavazuje, Že objednateli uhradí veš keré náklady. vydaje'
š kody a majetkovou i nenlajetkovou ú jntu. které objednateli vzniknou v dů sledkű tolio. ze
objednateI nemohl dí lo už í vat řádně a neruš eně.

7,

Povinná ustanovení

7.t

Smluvní stľ any beľ ou na vědomí , Že k nabytí ú č innostité tosmlouvy je nezbytné její uveřejnění
v registru smluv podle zákona č ' 340l20l5 Sb., o zvláš tní ch podmí nkách ú č innoś tinekěých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv' ve znění pozdějš í ch předpisů ' do 30 dnů
ode dne jeho podpisu poslední smluvní Stranou, nejpozději do 3 měsí ců ode dne podpisu dodatku,
které pľ ovede Městská č ást Pľ aha 5. Smluvní strany beľ ou na vědomí , Že zveřejnění osobní ch
ú dajů ve smlouvě uveřejněné v registru smluv podle věý první se děje v souladu s tí mto zákonenl
a s č l.6 odst. l pí snl. c) naÍ í zeníEvropské ho parlamentu a Rady (EU) 20l6i679. Smluvní stľ any
pľ ohlaš ují 'Že skuteč nosti obsaŽené v dodatku nepovaŽují za obchodní tajenlství ve smyslu 504
$
obč anské hozákoní ku a udělují svolení k jejich uŽití a uveřejnění bez stanovení jaĘchĹoliv
dalš í chpodrní nek.

7.2.

Tí mto se ve snlyslu ustanovení $ 43 odst. 1 ztlkona č . 13l/ 2000 Sb., o hlavní m městě Praze, ve
znění pozdějš í ch předpisů . poNrzuje, Že byly splněny podmí nĘ pľ o platnost právní ho jednání
městské č ásti Praha 5, a to usnesení m

8.
8.1.

RMČ č .3611118120Ż 0 ze dne

23. Og.2020

Záv&eč ná ustanovení a zvláš tní ujednání

Po dobu platnosti té to smlouvy o dí lo má zhotovitel povinnost mí t uzavřenou pojistnou sm1ouvu

na odpovědnost Za š kodu způ sobenou č inností zhotovitelę 3. osobám. lcerá je uzavřena na
minimální ýš i pojistné č ástky 2 mil. Kč . Doklad o pojiš tění zhotovitele na odpovBdnost za š kodu

způ sobenou jeho č inností v souvislosti s plnění m té to smlouvy o dí I o woří pří lohu

smlouvy.
8.2.

č .l

té to

Záruka za jakost dí la specifikované ho v č l. 3 odst. 3.l. té to smlouvy se Stanovuje na 60 měsí ců
ode dne protokolární ho předání dí la objednateli a v pří padě vad a nedodělků předané ho dí la ode
dne jejich ú plné hoodstranění . Pří padnou reklamaci vady je objednatel povinen uplatnit u
zhotovitele pí semně, přič emŽ v ľ eklamaci vadu popí š e a uvede poŽadovaný
1e;ĺ no
odstranění . Zhotovitel je povinen odstľ anit vady dí la ihned, a pokud to není moŽné , pä r_ al.
poĘnů objednatele v nejbliŽš í m moŽné m termí nu' Neodstľ anĹli zhotovitel reklamované vady ve
lhů tě dle předchozí věty, mů Že objednateI u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu z ceny dí la
nebo zadat odstľ anění vad jiné mu zhotoviteli, přič emž v tom pří padě je zhotovitel povinen
7

