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I.

DL°|vod uzavf'eni Smlouvy

Smlouva je uzaviréna na zékladé nabidky Zhotovitele, které byla ve vérovém fizeni vefejné
zakézky malého rozsahu na stavebni préce s nézvem ,,Rekonstrukce sociélnich zafizeni
v objektech SO 247 a SO 239“, kéd akce: A751, vyhodnocena jako ekonomicky nejvyhodnéjél'.
Zhotovitel se zavazuje dodrzet veékeré nélezitosti tYKajici se podané nabidky.

ll.

PPedmét Smlouvy

Piedmétem Smlouvy je zhotoveni dila, které se sklédé ze tfl’ éésti, tj. provedeni rekonstrukce
sociélnich zafizeni ve 3 objektech, a to v objektu SO 247 - sprévni budova, |. NP, v objektu SO 247 sprévni budova, V. NP a objektu SC 239 - zévodnl' jl'delna a kuchyr'l, kanceléfe a vestibul (vstupni
éést vestibulu), |. NP 5 cilem jejich modernizace a navyéeni kapacity, nebot’ objekty patﬁci
Zadavateli byly postaveny na konci minulého stoleti a v souéasné dobé nevyhovuji jeho potfebém.
Dilo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentaci, viz élének |||. této Smlouvy.
Postup praci:

Nejprve budou vobjektech vyklizeny dané prostory a oéiétény stavebni konstrukce. Poté budou
zahéjeny bouraci préce (odstranéni nenosnych konstrukci - pfiéek, demontéz vnitfni kanalizace
a rozvodu vody, odstranéni keramicch obkladﬂ a dlazeb, demontéz zafizovacich pfedmétﬂ.
Nésledné bude zahéjena montéz sédrokartonovy'Ich pfiéek, aplikace stérkové hydroizolace, montéz
kanalizaénich rozvodl‘] a rozvodt‘i vody a odvétréni prostor. Bude zhotoven keramicky obklad
a dlazba, bude provedena montéz snizeného kazetového stropu, osazeni zafizovacich pfedmétl‘],
montéz elektroinstalace a vymalba.
Blizéi vymezeni piedmétu Smlouvyje déno ocenénym soupisem praci, dodévek a sluzeb s vykazem
vér viz pfl’loha ('2. 1 této Smlouvy a projektovou dokumentaci viz élének |||. této Smlouvy.
Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje provést na svfij néklad a nebezpeéi dilo vymezené
v élénku ||. této Smlouvy, a to fédné a v dohodnutém terminu, za podminek touto Smlouvou
upravem'Ich. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou souéinnost dilo pfevzit
a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu dila za podminek stanovenych touto Smlouvou.

Ill.

Projektové dokumentace

1.

Projektovou dokumentaci pro provédéni stavby s nézvem ,,A751 - Rekonstrukce sociélnich
zafizeni v objektech SO 247 a SQ 239“ (déle také ,,PD“), zpracovala spoleénost A71 s.r.o.,
se sidlem Hospodéiské 81, 400 02 Usti nad Labem, ICO: 06177212.

2.

PD obdrzel Zhotovitel vrémci vérového
prostfednictvim elektronického néstroje E-ZAK.

3.

Zhotovitel prohlaéuje, 2e se dﬂkladné seznémil s uvedenou PD, nemé k ni némitky, povaZuje ji
za L'iplnou a v souladu s pfedmétem této Smlouvy.

IV.
1.

Fizenl' jako

piilohu

zadévaci

dokumentace

Termin dokonéeni a piedéni dila
Term in dokonéeni a pfedéni dila: nejpozdéji do 31. bf'ezna 2020
Jednotlivé éésti dila, tj. rekonstrukce sociélnich zafizeni ve 3 objektech, budou Objednateli
pfedévény prﬂbézné p0 jejich dokonéeni. Uvedeny term in je termin dokonéeni dI’Ia jako celku.

2.

Termin dokonéeni a piedéni dila mﬂze bylt prodlouzen p0 oboustranné dohodé zdﬂvodu
nepfedvidatelnYch okolnosti vprt‘ibéhu provédéni praci na zhotoveni dila, které si vynuti
éasovou prodlevu, a to maximélné o dobu trvénl' téchto okolnosti, resp. piekézek. Toto mﬁze
byt uéinéno pouze uzavfenim pisemného dodatku ke Smlouvé.
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V.

Misto plnéni

Ml'stem plnénl' pfedmétu Smlouvyje areél Palivového kombinétu Ustl', stétm’ho podniku, Hrbovické 2,
403 39 Chlumec.
Objekty SO 247 - |. NP a V. NP aSO 239 - |. NP se nachézi vjihovychodnl' éésti areélu
na pozemku p. ('2. 314/23 v k. l]. Hrbovice.
Obec:

Chlumec

Katastrélnl' L'Jzeml':

Hrbovice (647985)

Kéd obce:

CZ0427568015

Kraj:

Ustecky

VI.
1.

Cena dila
Cena dI’la vychézi z nabl'dkové ceny uvedené v nabl'dce podané Zhotovitelem do VYbérového
ﬁzenl', v jehoi rémci je tato Smlouva uzavf‘ena a éinl':

Cena celkem bez dané z pfidané hodnoty (DPH)

1 163 865,88 Ké

(slovy: jeden milion jedno sto éedesét tf'i tisic osm set éedesét pét korun éesch
osmdesét osm haléf'ﬁ)
Celkové nabl'dkové cena se sklédé z nabl'dkové ceny:

Rekonstrukce sociélnl'ch zafl'zenl' v objektu SO 239 - |. NP

375 711,96 Ké

(slovy: tfi sta sedmdesét pét tisic sedm set jedenéct korun éesky'Ich devadesét éest halél‘ﬂ)
Rekonstrukce sociélnl'ch zafl'zenl' v objektu SO 247 - |. NP

177 958,68 Ké

(slovy: jedno sto sedmdesét sedm tisic devét set padesét osm korun éeskych éedesét osm
haléfﬂ)
Rekonstrukce sociélnl'ch zafl'zenl' v objektu SO 247 - V. NP

610 195,24 Ké

(slovy: éest set deset tisic jedno sto devadesét pét korun éesky'Ich dvacet étyfi haléfﬂ)
Podrobné sestavenl' nabl'dkové ceny je uvedeno v pfl’loze ('2. 1 této Smlouvy - Ocenény soupis
praCI', dodévek a sluieb s Wkazem vér. Jednotkové ceny uvedené v pfl’loze 6. 1 jsou pevné
do doby dokonéenl' a pfedém’ dI’Ia Objednateli (déle jen Jednotkové ceny“). Témito
jednotkovy'Imi cenami v Kc': bez DPH budou ocenény pfl’padné zmény rozsahu praci, vzéjemné
odsouhlasené Objednatelem a Zhotovitelem.
Dohodnuté cena dI’la zahrnuje veékeré néklady Zhotovitele souvisejI'CI' s Fédnym provedenl'm
dI’la.

VII.

Platebni podminky, fakturace a (Irok z prodleni
Smluvnl' strany se dohodly na dI’IéI’ fakturaci, vidy po dokonéenl' éésti dI’Ia (tj. uréitého objektu)
podle skuteéné ceny, uréené dle skuteéného objemu provedenych a vzéjemné odsouhlaseny/ch
praci, dodévek a sluieb.
Kaidé faktura vystavené Zhotovitelem bude doloiena ocenénym soupisem skuteéné
provedenych praci, dodévek a sluieb a protokolem o pI‘edénl’ a pfevzetl' pfedévané éésti dI’Ia
(pfedévaci protokol) dle él. XII. odst. 2 této Smlouvy s podpisy zéstupcﬂ obou smluvnl'ch stran
ve vécech technicch uvedenych v zéhIaVI' Smlouvy.
Kaidé faktura bude vystavena vidy po ukonéenl' praci na zhotovenl' pfedévané éésti dI’Ia
dle skuteéné ceny, uréené dle skuteéného objemu provedenych a vzéjemné odsouhlasenych
praCI', dodévek a sluieb.
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V pfl’padé zjiétém’ vad dI’Ia nebo jeho pfedévané éésti mé Objednatel prévo zadriet a nezaplatit
Zhotoviteli 10 % zfakturované ééstky, a to ai do dne pfedénl' a pfevzetl', ktery bude uveden
v zépise o L'Jspééném pfedénl' a pfevzetl' dI'Ia bez vad a nedodélkﬂ.
Zédriné prévo uplatﬁuje Objednatel do okamiiku odstranénl' veékerych vad dI’Ia uvedenych
v protokolu z pfejl'maciho ﬁzenl'.
Objednatel je povinen doplatit takto zadriovanou ééstku ve lhﬂté 15 dnl' nésledujl'cich po dni,
ve kterém jeho zédriné prévo zaniklo.
Smluvnl' strany pro vylouéenl' pochybnostl' vilslovné sjednévajl', Ze Objednatel nenl' v prodlenl'
se zaplacenl'm pﬁsluéné zadriované ééstky po dobu, ve kterou oprévnéné uplatﬁuje
své zéené prévo podle tohoto bodu véetné lhﬂty 15 dnl' stanovené k doplacenl' zadriované
ééstky.
S vy'Ikonem zadriovaciho préva tak nejsou spojeny iédné negativnl' dﬂsledky spojené
s prodlenl'm (nevzniké nérok na fuck 2 prodlenl', nepFechézi nebezpeél' ékody na véci a dalél')
a nelze Objednatele za vykon tohoto svého préva iédny'Im zpﬂsobem sankcionovat.
4.

Kaidé faktura bude vystavena do 15 dm’] po pfevzetl' dokonéeného konkrétnl'ho objektu
Objednatelem.

5.

S ohledem na § 92a a 92e zékona é. 235/2004 8b., 0 dani z pFidané hodnoty, v platném znénl',
budou Zhotovitelem fakturovény pouze ééstky bez dané z pfidané hodnoty (DPH). Jedné
se 0 plnénl' vreiimu pfenesem’ dar'lové povinnosti na stavebnl' a montéim’ préce zafazené
dle klasifikace produkce (CZ-CPA)Ceského statistického ﬂfadu do kédu 41 a2 43).

Dar": 2 pf'idané hodnoty nesmi bYt u stavebnich praci uvedena na iédném dokladu
(faktury, protokoly, popf. daléi pfilohy).
6.

V37§i dané z pfidané hodnoty je povinen v reiimu pfenesenl' dar'lové povinnosti dle § 92a a 92e
zékona é. 235/2004 8b., 0 dani z pfidané hodnoty, ve znénl' pozdéjél'ch pfedpisﬂ, doplnit
a pfiznat Objednatel.

7.

V pfl’padé zmény sazby DPH na zékladé novelizace zékona ('2. 235/2004 8b., 0 dani z pfidané
hodnoty, ve znénl' pozdéjél'ch pfedpisﬂ, bude Objednatelem doplnéna a pfiznéna sazba DPH
v % platné v dobé vystavenl' faktury.

8.

Faktura musi obsahovat néleiitosti dle zékona ('2. 235/2004 8b., 0 dani z pfidané hodnoty,
ve znénl' pozdéjél'ch pfedpisﬂ, jinak nebudou splatné, a to zejména:

a)

nézev, sidlo, ICO/DIC Objednatele,

b)

nézev, sidlo, ICO/DIC Zhotovitele,

c)

oznaéenl' faktury a jejl' éislo,

d)

bankovnl' spojeni Zhotovitele,

e)

splatnost faktury v souladu se Smlouvou,

f)

datum uskuteénénl' zdanitelného plnénl',

g)

pfedmét faktury, él'slo Smlouvy s uvedenl'm konkrétnl'ho objektu,

h)

vyfakturovanou ééstku v Kc': bez DPH,

i)

sazbu dané a text: ,,daﬁ odvede zékaznl'k“, nebot’ se jedné o plnénl' v reiimu pfenesenl'
daﬁové povinnosti,

j)

raZI'tko a podpis Zhotovitele,

k)

v pfl’loze ocenény soupis skuteéné provedenych praci, dodévek a sluieb, a originél
pfedévaciho protokolu s podpisy zéstupcﬂ obou Smluvnl'ch stran.
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Kaidé faktura, predévaci protokol a ocenény soupis skuteéné provedenych pracr’, dodévek
a sluieb musr’ také obsahovat, kromé vyée uvedeného, kod akce (A751) uveden}? v zéhlavr’
Smlouvy a éislo a datum uzavrenl' Smlouvy véetné pfl’padnych dodatkﬂ. Na predévacim
protokolu musi byt zéroven uvedena délka zéruénl' doby. Nebudou-li vyée uvedené Udaje
na fakture, predévacim protokolu a ocenéném soupisu skuteéné provedeny/ch pracr’, dodévek
a sluieb za konkrétnl' objekt uvedeny, nebude faktura proplacena a bude vrécena k opravé.

10. Splatnost vystaveny'Ich faktur se sjednévé na tricet dnl‘] ode dne jejich doruéenl' Objednateli.
Pokud Splatnost pripadne na den pracovnl'ho klidu nebo volna 6i svétek, je faktura splatné

11. Objednatel je oprévnén kaidou chybnou fakturu bez zaplacenl' vrétit nebo bezodkladné

o nesprévny'Ich (":i chybéjl'cich L'Jdajl'ch informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy
nesprévnosti fakturu opravit nebo nové vyhotovit. Nové Ihﬂta splatnosti béil’ znovu ode dne
doruéenl' opraveného nebo nové vyhotoveného dokladu Objednateli.

12. Cena dI’Ia bude zaplacena bezhotovostnl' formou prevodem na bankovnl' ﬂéet Zhotovitele, ktery
je uveden v zéhlavi této Smlouvy. Obé Smluvni strany se dohodly na tom, ie penéiity zévazek
bude splnén dnem, kdy bude ééstka odepséna z détu Objednatele.

13. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zélohy.
14. Zhotovitel odpovr’dé Objednateli za skuteénost, 2e él'slo ﬂétu uvedené v zéhlavi této Smlouvy
je él'slem ﬂétu zverejnénym na portélu finanénl' sprévy. Pred odeslénl'm kaidé platby Zhotoviteli
Objednatelem, bude Objednatelem ovéreno, zda él'slo L'Jétu uvedené v zéhlavr’ této Smlouvy
je éislem ﬂétu Zhotovitele zverejnénym na portélu finanénl' sprévy. V opaéném pripadé bude
platba uhrazena na él'slo (Jétu aktuélné zverejnéné na portélu finanénl' sprévy.

15. Pro zaplacenl' smluvnl' pokuty dle élénku V|||. této Smlouvy platl' stejné platebnl' podml'nky jako
pro zaplacenl' faktur.

16. Préce nad rémec plnénl' dle této Smlouvy, které Zhotovitel provede pro vlastnl' potrebu,
nebudou Objednateli fakturovény a v denl'ku budou oznaéenyjako nefakturované.

VIII.
1.

Smluvni pokuty
Pokud Zhotovitel poruél' své povinnosti uvedené v této Smlouvé, je povinen zaplatit Objednateli
tyto smluvnl' pokuty:
a)

3 000,00 Kc“: za kaidé jednotlivé zjiéténé a prokézané poruéenl' povinnosti Zhotovitele
uvedeny'Ich v élénku X|. odst. 1., 3., 4., 8., 11.,12, 20 a v élénku XIII. odst. 2 této Smlouvy,

b)

5 000,00 Kc“: za kaidé jednotlivé zjiéténé a prokézané poruéenl' povinnosti Zhotovitele
uvedeny'Ich v élénku XV. odst. 2., 3. a 4. této Smlouvy,

c)

1 000,00 Kc': za kaidy den prodlenl' sodstranénl'm kaidé jednotlivé reklamované vady
oproti terminu stanovenému Objednatelem v souladu 3 6|. X||. odst. 7. této Smlouvy,

d)

5 000,00 Ké za kaidy den prodlenl' s odstranénl'm zarl'zenl' staveniété, resp. s vyklizenl'm
staveniété oproti lhﬂté uvedené v él. X. odst. 5 této Smlouvy,

e)

3 000,00 Kc': za kaidy den prodlenl' spredloienl'm dokladl‘] o pojiéténl' Zhotovitele
uvedeny'Ich v él. XVII. odst. 14. této Smlouvy.

Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlenl' s dokonéenl'm dI'la vterml'nu uvedeném v élénku IV.
odst. 1. této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvnl' pokutu ve vy§i 0,5 % z celkové
ceny dI’la bez DPH uvedené v élénku VI. odst. 1. této Smlouvy, a to za kaidy, i zapoéaty, den
prodlenl'.
Ujednénl' o smluvnl' pokuté nevyluéuje prévo Objednatele na néhradu ékody vzniklé z poruéenl'
povinnosti, ke kterému se smluvnl' pokuta vztahuje.
Uplatnénl' néroku na zaplacenl' smluvnl' pokuty ze strany Objednatele nemé vliv na povinnost
Zhotovitele provést stavebnl' préce splnujl'ci parametry stanovené touto Smlouvou.
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IX.

Pfedéni a pfevzeti staveniété
K pfedém’ a prevzetl' staveniété (mista plnénl') mezi Objednatelem a Zhotovitelem dojde
neprodlené po zajiéténl' véech nezbytnYch Ukont‘] pro zahéjenl' stavebnl'ch praci
dle této Smlouvy. Objednatel vyrozuml' Zhotovitele o terminu predénl' staveni§té min. 3 pracovnl'
dny predem, pokud se nedohodnou jinak.
Objednatel predé Zhotoviteli veékeré dokumenty nezbytné pro realizaci dI’la, napr. Uzemnl'
rozhodnutl', stavebnl' povolenl', internl' predpisy atd.
O pfedém’ a prevzetl' staveniété bude vyhotoven Objednatelem protokol, ktery bude podepsany
zéstupci obou Smluvnl'ch stran, ve kterém se zejména uvede den predénl' a prevzetl' staveniété,
ktery bude shodny se zépisem ve stavebnl'm denl'ku.

Zafizeni staveniété
Zarl'zenl' staveniété bude uml'sténo v bezprostredm’m prostoru ml'sta plnénl' v rémci uréené
celkové hranice stavby v souladu s projektovou dokumentaci pro provédénl' stavby a po dohodé
s Objednatelem.
Vybavenl' a zarl'zenl' staveniété si zajistl' Zhotovitel podle svych potreb v souladu s platnou

legislativou CR.

Sklédka materiélu bude uml'sténé v prostoru zarl'zenl' staveniété.
Staveniété bude Zhotovitelem dle platné legislativy CR oznaéeno a bude zamezen pristup
nepovolany'Ich osob.
Odstranénl' zarl'zenl' staveniété a vyklizenl' staveniété bude provedeno v co nejkrat§i moiné
dobé ode dne predénl' dI’la Zhotovitelem Objednateli a jeho prevzetl' Objednatelem bez vad
a nedodélkl‘], nejdéle véak do 7 pracovnl'ch dnl‘] ode dne predénl'.

XI.

ZpL°Isob zajiéténl radného provédéni dila
1v:

Veékeré préce na zhotovenl' dI'la (déle jen ,,préce“) budou provédény Zhotovitelem
v souladu 3 PD, vsouladu s poZadavky Objednatele a Ocenénym soupisem pracr’, dodévek
a sluieb s vy'Ikazem vyimér.
Zhotovitel nese odpovédnost za vlastnl' rizenl' postupu praci, za l'Jéelné a efektivnl' provédénl'
pracr’ na zhotovenl' dI’Ia dle této Smlouvy v poiadované kvalité a ve stanoveném terminu
a za dodriovénl' obecné platnych prévnl'ch, hygienicky'Ich, poiérnl'ch, bezpeénostnl'ch predpisﬂ
a predpisﬂ upravujl'cich oblast iivotnl'ho prostredl'.
Préce budou probl'hat za plného provozu, koordinace a éasovy prﬂbéh veékerych praci bude
pred jejich zapoéetl'm dohodnut s povérem'Im zéstupcem Objednatele.
Nejpozdéji do doby pfedénl' staveniété Objednatelem Zhotoviteli, predloil' Zhotovitel Objednateli
zpracovany technologicky postup k zajiéténl' bezpeénosti a ochrany zdravr’ pri préci
a bezpeénosti provozu, popr. plén organizace pracr’, ktery bude Zhotovitelem dodriovén.
Zhotovitel nese odpovédnost za prepravu osob, stavebnl'ch konstrukci a materiélu, vlastnl' Fizenl'
postupu praci, dodriovém’ veékerych obecné zévazny'Ich prévnl'ch predpisﬂ a technicky'Ich
norem tykajicich se plnénl' pfedmétu dI’Ia a za porédek v ml'sté plnénl'.
K véeobecm'Im povinnostem osob podl'lejl'cich se na realizaci dI’Ia ve vztahu k zajiéténl'
bezpeénosti patrl' zejména znalost a dodriovénl' narl'zenl' vlédy é. 591/2006 Sb., 0 bliiél'ch
minimélnl'ch poiadavcr’ch na bezpeénost a ochranu zdraVI' pri préci na staveniétl'ch, ve znénl'
pozdéjél'ch predpisﬂ.
Objednatel a Zhotovitel se pred zahéjenl'm pracr’ vzéjemné pl'semné informujl' o rizicich
a pfijath opatrenl'ch k ochrané pred jejich pﬂsobenl'm dle zékona ('2. 262/2006 8b., zékonl'k
préce, ve znénl' pozdéjél'ch predpisﬂ.
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Veékeré stavebnl' préce musr’ bylt provédény pod dozorem stavbyvedoucr’ho (pan Gustav Brix)
dle zékona é. 183/2006 8b., 0 l'JzemnI'm plénovénr’ a stavebnl'm rédu (stavebnl' zékon),
oprévnéného k vedenl' stavby a odpovédného za kontrolu jakosti pracr’ odpovr’dajr'cr’ch predmétu
plnénl' a za doeovénI' veékerych obecné platnYch norem a dalér’ch prévnl'ch predpisﬂ
a pfedpisﬂ vztahujr’cr’ch se kpredmétu plnénl' a internI'ch organizaém’ch norem
a ridI'CI'ch aktﬂ Objednatele vztahujl'cich se kpredmétu plnénl'. Vprl'padé zmény technika
vprﬂbéhu realizace dI’la, nutno tuto skuteénost uvést do stavebnr’ho denI'ku. Vprl'padé,
ie takovou osobou zhotovitel prokazoval éést kvalifikace, musr’ zhotovitel doloiit, ie i novy
technik splr'luje poiadovanou kvalifikaci.
Kontrolnl' éinnost bude provédéna zéstupci Objednatele v souéinnosti s odpovédnymi osobami
Zhotovitele, s cilem kontroly kvality pracr’, dodriovénr’ bezpeénosti préce, dodriovém’ postupu
pracr’ dle projektové dokumentace a harmonogramu pracr’, udriovénr’ porédku v misté plnénl'
a odsouhlasenr’ prl'padnych zmén v projektové dokumentaci na zékladé skuteénostr’ zji§tén§Ich
béhem provédénl' pracr’ na plnénl' predmétu dI’la.

10. Po ukonéenl' dI’Ia Zhotovitel zpracuje zévéreénou technickou zprévu o prﬂbéhu pracr’ (skuteéné
provedenl' dI'Ia), kterou predé Objednateli nejpozdéji v den predénl' dI’Ia.

11. Zhotovitel na své néklady zajistl' prﬂbéinou Udribu pozemkl‘], komunikaci, zarl'zenl' a mist, které
bude ke své éinnosti vyuir’vat v souvislosti s plnénl'm predmétu dI’la a jejich nésledné uvedenl'
do pﬁvodnl'ho stavu.

12. Zhotovitel je

povinen s odpadem vzniklym v souvislosti s realizacr’ dI’Ia naklédat
ve smyslu zékona é. 185/2001 8b., 0 odpadech a o zméné nékterych dalél'ch zékonﬂ,
ve znénl' pozdéjér’ch predpisﬂ, a vyhlééky é. 294/2005 8b., 0 podml'nkéch uklédéni odpadﬂ
na sklédky a jejich vyuir’vém’ na povrchu terénu a zméné vyhlééky é. 383/2001 8b.,
0 podrobnostech naklédénr’ s odpady, ve znénl' pozdéjél'ch predpisﬂ.

13. Zhotovitel se stévé pﬁvodcem odpadl‘] v souvislosti s plnénl'm predmétu dI'Ia se véemi

povinnostmi pﬂvodce odpadl‘] ve smyslu zékona é. 185/2001 8b., 0 odpadech a o zméné
néktech daléich zékonﬂ, ve znénl' pozdéjél'ch pfedpisﬁ a vykazuje ho ve své prﬂbéiné
evidenci a svém roénl'm hlééem’ o produkci a naklédém’ s odpady.

14. Vybourané materiély budou prﬂbéiné trl'dény a odvéieny dle kategorizace odpadl‘] na fizenou
sklédku, pfl’padné budou recyklovény.

15. Pripadny kovovy odpad zﬂstane v majetku Objednatele a bude uloZen na ml'sto, které uréi
odpovédny pracovnl'k Objednatele pri predénl' staveniété.

16. Zhotovitel pri predénl' predmétu dI’Ia doloZI' Objednateli kopie dokladﬂ o rédné Iikvidaci odpadu
v souladu s platnou legislativou.

17. V pripadé neoéekévaného a nepredpoklédaného vyskytu nebezpeény/ch odpadL‘] budou tyto
odpady separovény, odvezeny a uloieny na sklédku nebezpeénych odpadl‘].

18. Veékeré

manipulace se stavebnl'm materiélem a odpadem vzniklym v souvislosti
s plnénl'm predmétu dI’Ia bude provédéna tak, aby se v maximélnl' mire omezila praénost
a hluénost a nebyla ohroiena kvalita vod a iivotnr’ho prostredl'.

19. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnénl' predmétu dI’la vést stavebnl' denl'k. Do stavebnr’ho
denl'ku je povinen zapisovat véechny skuteénosti rozhodné pro plnénl' predmétu dI’la. Zejména
je povinen zapisovat Udaje o éasovém postupu praci, jejich jakosti, a poétu poloiek,
je-li to relevantnl', pro stanovenl' skuteéné ceny dI’la apod. Stavebnl' denl'k bude v souladu
s fakturovam’lmi objemy praci a bude béhem pracovnl' doby Zhotovitele na staveniéti trvale
pristupny véem oprévnény/m osobém. Préce nad rémec plnénl' predmétu dI’Ia, které Zhotovitel
provede pro vlastnl' potrebu, budou ve stavebnl'm denI'ku oznaéenyjako nefakturované.

20. Zhotovitel potvrzuje, ie se vplném rozsahu seznémil s rozsahem a povahou dI’Ia, 2e jsou

mu znémy veékeré technické, kvalitativnl' a jiné podml'nky nezbytné krealizaci dI'la,
ie disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedenl' dI’Ia nezbytné.
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XII.

Pfedéni a pfevzeti dila
Zhotovitel spInI' svou povinnost zhotovit dl'Io specifikované v élénku ||. této Smlouvy jeho
fédnym provedenl'm vsouladu s élénkem XI. této Smlouvy, a to nejpozdéji v terml'nu
stanoveném v élénku IV. této Smlouvy.
Zhotovitel po ukonéenl' praci na zhotovenl' ucelené éésti dI’Ia pfedé Objednateli dl'lo, resp. jeho
ucelenou éést, formou pfejimaciho ﬁzenl' v co nejkratél' moiné Ihﬂté 0d ukonéenl' veékerych
praci, nejpozdéji véak do data uvedeného v élénku IV. odst. 1 této Smlouvy. Objednatel
vyhotovi pfedévaci protokol, ktery podepl'él' zéstupci obou Smluvnl'ch stran, ve kterém
se zejména uvede nézev a technicky popis dI’Ia nebo jeho pfisluéné éésti, zpﬁsob pfedénl'
a pfevzetl', sIedek pfedénl' a pfevzetl', soupis zjiétény'Ich vad a nedodélkt’], ujednénl'
o opatfenl'ch a Ihﬂtéch k jejich odstranénl', soupis dodateéné poZadovanych praci, zpﬂsob
a Ihl‘Jtu pro jejich zajiéténl'. Umysl plv'edat dokonéené dl'lo, resp. jeho pfl'sluénou éést, oznéml'
Zhotovitel Objednateli minimélné 3 pracovnl' dny pfedem zépisem do stavebniho denl'ku.
Do dne pfedénl' dI’Ia, resp. jeho poslednl' éésti Objednateli Zhotovitel zpracuje pfedévaci
dokumentaci, kterou Objednateli pfedé v rémci pfedénl' a pfevzetl' dI’Ia. PFedévaci dokumentace
bude zejména obsahovat:
a)

zévéreénou technickou zprévu o prﬂbéhu mad (0 skuteéném provedenl' dI'Ia)
a dokumentaci skuteéného provedenl' dI’Ia, a to vdigitélnl' podobé a v poétu 3 tiéténych

pare,

b)

originél stavebnl'ho denl'ku,

c)

prﬂbéiné pofizovanou fotodokumentaci,

d)

prohlééenl' zhotovitele o naklédénl' s odpady vznikly'Imi
pfi provédénl' dI’Ia vznikly).

pfi

provédénl' dI’Ia (pokud

V pfl’padé, ie dl'Io nebo jeho éést vykazuje vady a nedodélky nebrénl'ci jeho uZI'vénI', bude
sepsén pfedévaci protokol, kde budou uvedeny véechny vady a nedodélky s terminem
odstranénl':
a)

odstranénl' vad a nedodélkl‘] do 15 dnl'] - po odstranénl' vad a nedodélkﬂ bude sepsén
protokol o odstranénl' vad a nedodélkﬂ a ihned bude vystavena faktura. Datem
zdanitelného plnénl' bude den pfedénl' a pfevzetl' uvedeny v pfedévacim protokolu,

b)

odstranénl' vad a nedodélkl‘] v terml'nu delél'm nei 15 dnl‘] - bude vystavena faktura, kde
bude uplatnéna pozastévka 10 % z fakturované ééstky. Po odstranénl' vad a nedodélkl‘]
bude sepsén protokol o odstranénl' vad a nedodélkﬁ a pfedén pfl’kaz k uvolnénl'
pozastévky. Datem zdanitelného plnénl' uvedenym na faktufe bude den pfedénl' a pfevzetl'
uvedeny v pfedévacim protokolu.

V pfl’padé neodstranénl' jakékoli vady uvedené v pfedévacim protokolu nebo prodlenl' s jejI'm
odstranénl'm v terminech stanoveny'Ich Objednatelem, je Objednatel oprévnén sém nebo
prostfednictvim tfetl'ch osob pfedmétnou vadu odstranit 3 mm, ie néklady, které mu takovy'Imto
odstranénl'm vzniknou, budou uhrazeny z vyée uvedené pozastévky. Cerpénl' pozastévky bude
provedeno po odeslénl' pl'semného oznémenl' Objednatele zaslaného Zhotoviteli s uvedenl'm
dﬂvodu éerpénl' a vyée ééstky éerpané z pozastévky. Objednatel je povinen vyéi nékladt‘]
vynaZeny'Ich na odstranénl' vady, které provedl sém nebo prostfednictvim tfetl'ch osob
Zhotoviteli doloiit.
V pfl’padé, ie dl'Io vykazuje vady a nedodélky brénl'ci jeho uil'vénl', nebude do doby jejich
odstranénl' pfevzato a bude uplatnéna smluvnl' pokuta dIe élénku VIII. odst. 2. této Smlouvy
pro nesplnénl' terminu uvedeného v élénku IV. této Smlouvy, a to a2 do doby, kdy bude dl'Io
pfevzato. Po odstranénl' vad nedodélkl'] bude sepsén protokol o jejich Uspééném odstranénl'
a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnénl' bude den pfevzetl' dI’Ia uvedeny
v protokolu o pfedénl' a pFevzetI' dI’Ia bez vad a nedodélkﬂ.
V pfl’padé, 2e dl'Io vykéie vady béhem zéruénl' doby, bude postupovéno opét protokolérné
a zéruénl' doba bude vidy adekvétné prodlouiena. Zhotovitel se zavazuje Objednatelem
reklamované vady odstranit vterml'nu uréeném Objednatelem s pfihlédnutl'm k povaze vady
a zpﬁsobu jejl'ho odstranénl'.
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XIII.
1.

Zésady a kontroly provédéni dila
Objednatel je oprévnén kontrolovat provédénl' dI’Ia v celém prﬂbéhu éinnostl' Zhotovitele v ml'sté
plnénl' dI’Ia z hlediska kvality dI’Ia, bezpeénosti préce, dodriovém’ projektové dokumentace
a udriovénl' pof'édku. Kontrolu provédl' Objednatel prostfednictvim uréenych zéstupcﬁ.
Véechny zjiéténé a ohlééené nedostatkyje Zhotovitel povinen napravit v souladu se Smlouvou.
Pfipoml'nky dOtYKajl'Cl' se bezpeénosti osob a bezpeéného provozu zafl'zenl' bude Zhotovitel
respektovat okamiité.
Kontroly provédéné v prﬂbéhu provédénl' dI'Ia nezbavujl' Zhotovitele odpovédnosti z plnénl'
smluvnl'ch povinnostl'.

XIV.

Zéruéni doba

Zhotovitel poskytne Objednateli zéruku za jakost dI’Ia p0 dobu 60 mésicﬂ ode dne pfedénl' a pfevzetl'
dI’Ia, bez vad a nedodélkl‘], ktery bude uveden v pfedévacim protokolu podepsaném zéstupci obou
Smluvnl'ch stran.

XV.

Poddodavatelé
Zhotovitel je oprévnén povéfit provedenl'm éésti dI’Ia tfetl' osobu (poddodavatele), v takovém
pfl’padé véak Zhotovitel odpovidé za éinnost poddodavatele tak, jako by dl'lo provédél sém.
Zhotovitel je povinen zabezpeéit ve vch poddodavatelskych smlouvéch splnéni véech
povinnostl' vyplWajicIch Zhotoviteli z této Smlouvy.
Zména éi rozéifenl' v osobéch poddodavatell‘] podléhé pfedchozimu pl'semnému souhlasu
Objednatele. Vyuiil-li Zhotovitel ve vybérovém fizenl' moinosti prokézat splnénl' éésti
kvalifikaénl'ch pfedpokladﬂ prostfednictvim poddodavatell‘], pak v pfl’padé zmény v osobéch
takoch poddodavatelﬂ je Zhotovitel povinen prokézat Objednateli splnénl' kvalifikaénl'ch
pfedpokladl‘] v daném rozsahu rovnéi u novych poddodavatelt‘], a to pfed zapojenl'm téchto
novych poddodavatelﬂ do plnénl' Smlouvy. Objednatel mé prévo odml'tnout zménu v osobéch
poddodavatelﬁ v pfl’padé, 2e novi poddodavatelé nedisponujl' kvalifikaci v rozsahu
poiadovaném v rémci vybérového Fl'zenl'.
Zhotovitel je povinen pfedloiit Objednateli identifikaénl' l'Jdaje véech
a to nejpozdéji pfed zahéjenl'm praci na zhotovenl' dI’Ia poddodavatelem.

poddodavatelﬁ,

XVI. Compliance doloika
1.

Smluvnl' strany nl'ie svym podpisem stvrzujl', ie V prﬂbéhu vyjednévém’ o této Smlouvé vidy
jednaly a postupovaly éestné a transparentné, a souéasné se zavazujl', ie takto budou jednat
i pfi plnénl' této Smlouvy a veékerych éinnostl' s m’ souvisejl'cich.
Smluvnl' strany se zavazujl' vidy jednat tak a pfijmout takové opatfenl', aby nedoélo ke vzniku
dﬂvodného podezfenl' na spéchém’ trestného éinu éi k samotnému jeho spéchénl' (véetné formy
Liéastenstvi), tj. jednat tak, aby kterékoli ze Smluvnl'ch stran nemohla byt plv'iétena odpovédnost
podle zékona é. 418/2011 Sb., 0 trestnl' odpovédnosti prévnicch osob a ﬁzenl' proti nim, nebo
nevznikla trestnl' odpovédnost fyzickych osob (véetné zaméstnancﬂ) podle trestnl'ho zékom’ku,
pfl’padné aby nebylo zahéjeno trestnl' stl'hénl' proti kterékoli ze Smluvnl'ch stran, véetné jejich
zaméstnancﬂ podle platnych prévnl'ch pfedpisﬂ.
Zhotovitel prohlaéuje, i’e se seznémil se zésadami, hqdnotami a CI" Compliance programu
Paliyového kombinétu Ustl', stétnl' podnik (déle jen ,ZPKU, s. p.“) zejména s EtickYm kodexem
PKU, s. p. a InternI'm protikorupénl'm programem PKU, s. p. (http://www.pku.cz).
Zhotovitel se pfi plnénl' této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejI'ho trvénl' dodriovat zésady
a hodnoty obsaiené v uvedeny'Ich dokumentech, pokud to jejich povaha umoiﬁuje.
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Smluvnl' strany se déle zavazujl' navzéjem si neprodlené oznémit dﬂvodné podezrenl' ohledné
moiného naplnénl' skutkové podstaty jakéhokoli z trestny'Ich éinl‘], zejména trestného éinu
korupénl' povahy, a to bez ohledu a nad rémec prl'padné zékonné oznamovacr’ povinnosti;
obdobné platl' ve vztahu kjednénl', které je v rozporu se zésadami vyjédrenYmi v tomto élénku.

XVII. Ostatni smluvni ujednéni
1.

Smluvnl' strany mohou tuto Smlouvu ukonéit dohodou. Dohoda o zruéenl' prév a zévazkl‘] musr’
byt pl'semné, podepsané zéstupci obou Smluvnl'ch stran, jinak je neplatné.
Smluvnl' strany ujednévajl', ie Objednatel mé prévo odstoupit 0d Smlouvy jednostranm'Im
pl'semny'Im prohlééem’m doruéenym Zhotoviteli, z téchto dﬂvodl‘]:
-

u Zhotovitele bude odhaleno zévainé jednénl' proti lidskym prévﬂm éi véeobecné
uznévanym etickym a morélnl'm standardﬂm,

-

proti Zhotoviteli bude zahéjeno insolvenénl' Fl'zenl', nebude-Ii insolvenénl' névrh v zékonné
Ihﬂté odml'tnut pro zjevnou bezdﬂvodnost,

-

vprl'padé hrubého poruéenl' povinnosti uloiem'Ich Zhotoviteli touto Smlouvou, stl'm,
2e za hrubé poruéenl' povinnosti Zhotovitele se povaiuje zejména poruéenl' povinnosti
uvedenych v élénku XI. odst. 1 této Smlouvy.

Pl'semné prohlé§eni Objednatele o odstoupenl' je L'Jéinné dnem jeho doruéenl' Zhotoviteli.
Smluvnl' strany pro tento pfl’pad ujednévajl', 2e nevyporédané néroky mezi sebou pl'semné
vyprédajl' nejdéle do 30 dnl‘] ode dne (Jéinnosti odstoupenl' Objednatele.
Smluvnl' strany se zavazujl' zpracovévat osobnl' L'Jdaje fyzickych osob, které jim budou sdéleny
druhou smluvnl' stranou vsouvislosti s predmétem plnénl' dle této Smlouvy, vsouladu
snarl'zenl'm Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrané fyzickych osob
vsouvislosti se zpracovénl'm osobnl'ch L'Jdajl'] a o volném pohybu téchto L'Jdajl‘] a o zruéenl'
smérnice 95/46/ES (déle jen GDPR) a éeskYmi prévnl'mi predpisy.
Informace o zpracovénl' a ochrané osobnl'ch L'Jdajl‘] provédéné Palivom kombinétem Ustl',
stétnl'm podnikem ve smyslu El. 13 a 14 GDPR jsou uverejnény na weboch strénkéch podniku
(www.pku.cz).
Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytné nutném k dosaienl'
cile Smlouvy.
Objednatel poskytne Zhotoviteli L'Jdaje potfebné k plnénl' predmétu této Smlouvy. Zhotovitel
takto ziskané L'Jdaje pouiije pouze pro plnénl' predmétu této Smlouvy a neposkytne je tretl'
strané. S ohledem na oprévnéné zéjmy Objednatele je Zhotovitel povinen zachovévat
mléenlivost o dﬂvérnych informacich, o nichi se dozvédél pri plnénl' predmétu této Smlouvy
a které v zéjmu Objednatele nelze sdélovat jim'Im osobém bez jeho pl'semného souhlasu.
Zhotovitel se zavazuje chrénit obchodnl' tajemstvr’ Objednatele.
Zhotovitel bere na védoml', 2e Objednatel je povinnym subjektem dle zékona é. 106/1999 Sb.,
0 svobodném pristupu k informacim, ve znénl' pozdéjél'ch predpisﬂ, a subjektem, ktery
je povinen uverejﬁovat smlouvy prostrednictvim registru smluv na zékladé zékona
é. 340/2015 8b., 0 zvléétnich podml'nkéch L'Jéinnosti nékterSIch smluv, uverejﬁovénl' téchto smluv
a o registru smluv, ve znénl' pozdéjél'ch predpisﬂ (déle jen ,,zékon o registru smluv“).
Smluvnl' strany se dohodly, ie Objednatel zaéle tuto Smlouvu k uverejném’ prostrednictvim
registru smluv na zékladé zékona o registru smluv bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji véak
do 15 dnl‘] od uzavrenl' této Smlouvy. TI'm nenl' dotéeno oprévnénl' Zhotovitele zaslat tuto
Smlouvu k uverejnénl' prostrednictvim registru smluv nezévisle na vilée uvedeném ujednénl',
a to zejména v prl'padé, ie Objednatel bude v prodlenl' se splnénl'm v9§e uvedené povinnosti.
Zhotovitel se zavazuje doruéit Objednateli Smlouvu po jejl'm podpisu bez zbyteéného odkladu.

10. Smluvnl' strany nesouhlasr’ 3 mm, aby nad rémec VYSlovnYCh ustanovenl' této Smlouvy byla

jakékoliv préva a povinnosti dovozovéna z dosavadnl' éi budouci praxe zavedené mezi stranami
éi zvyklostl' zachovévanYch obecné 6i v odvétvi tykajl'cim se predmétu dI'la, ledaZe
je ve Smlouvé slovné ujednéno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzujl', 2e si nejsou
védomy iédm’lch dosud mezi nimi zavedenych obchodnl'ch zvyklostl' éi praxe.
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11. Zhotovitel prebl'ré podle ustanovenl' § 1765 obéanského zékonl'ku riziko zmény okolnostl',
zejména v souvislosti se stanovenou vyél' ceny dI’Ia dle této Smlouvy.

12. Zhotovitel zajistl' prokazatelné seznémenl' vch pracovnl'kl‘] s internI'mi predpisy Objednatele
tykajl'cimi se bezpeénosti préce v ml'sté plnéni predmétu dI’Ia.

13. Zhotovitel odpovidé za rédné zhotovenl' dI’Ia svy/mi zaméstnanci a za véechny ékody, které

pri vy'Ikonu své préce jeho zaméstnanci svy'Im zavinénl'm prokazatelné zpﬂsobl' v ml'sté plnénl'
a je pro vznik takto zpﬂsobenych ékod rédné poji§tén.

14. Zhotovitel je povinen bylt p0 dobu provédénl' praci na zhotovenl' dI’Ia a trvénl' zéruky rédné

pojiétén pro pfl’pad vzniklé ékody, kterou mﬁie svou podnikatelskou éinnostl' pri realizaci dI’Ia
zpﬂsobit Objednateli, s limitem roéniho pojistného plnénl' ve vy'Iéi min. 50 % ceny celého dI’Ia dle
ustanovenl' élénku VI. odst. 1. této Smlouvy.
V pfl’padé zmény pojistné smlouvy nebo uzavrenl' nové, vyrozuml' 0 tom Zhotovitel Objednatele
nejpozdéji do 5 pracovnl'ch dnL‘] od vzniku této skuteénosti, a to zaslénl'm nového dokladu
o pojiéténl', které véak musi splﬁovat vYée uvedené poiadavky na rozsah pojiéténl'. Podkladem
pro stanovenl' vyée vzniklé ékody bude vidy pl'semny zépis o projednénl' ékodného pripadu
oprévnénYmi zéstupci obou Smluvnl'ch stran, prI'p. i pl'semné podklady vyhotovené orgény
Policie Ceské republiky. Nérok na néhradu ékody musi byt vidy uplatnén Objednatelem
v pl'semné formé.

15. Zhotovitel odpovidé za véechny ékody, které pri plnénl' predmétu Smlouvy svym zavinénl'm
zpﬂsobl'.

16. Zhotovitel potvrzuje, 2e se v plném rozsahu seznémil s rozsahem a povahou stavebnl'ch praci

dle predmétu této Smlouvy, ie jsou mu znémy veékeré technické, kvalitativnl' a jiné podml'nky
nezbytné k poskytnutl' praci, ie disponuje takovy'Imi kapacitami a odbornymi znalostmi, které
jsou k rédnému provedenl' dI’Ia nezbytné.

XVIII. Zévéreéné ujednéni
1.

Smluvnl' strany se dohodly, 2e veékeré pl'semnosti souvisejl'ci s touto Smlouvou,
si budou doruéovat doporuéeny'Imi dopisy na adresy uvedené v zéhIaVI' této Smlouvy nebo
uvedené v obchodnl'm rejstrl'ku, anebo prostrednictvim e-mailu (podatelna@pku.cz) éi datové
schrénky (ID datové schrénky: bneuin8) éi prostrednictvim elektronického néstroje E-ZAK
(https://za kazky. pku .cz/ I.
Mé se za to, ie pl'semnost odeslané s vyuiitl'm provozovatele poétovm’ch sluZeb doéla tretl'
pracovnl' den p0 odeslém’, méIa-Ii véak byt odesléna na adresu v jiném stétu, tak patnécty den
po odeslénl'. Pl'semnost odeslané prostrednictvim e-mailu éi datové schrénky éi prostrednictvim
elektronického néstroje E-ZAK se povaZuje za doruéenou jejl'm odeslénl'm.
Obé Smluvnl' strany sIovné prohlaéujl', 2e souhlasi 3 mm, aby kaidé Smluvnl' strana
shroméidila a zpracovala o druhé strané l'Jdaje tykajl'ci se jména, nézvu firmy, identifikaéniho
éisla, sidla a bankovnl'ho spojenl', a to za ﬂéelem jejich eventuélnl'ho pouiitl' pri realizaci prév
a povinnosti Zhotovitele a Objednatele v souvislosti s uzaVI'ranou Smlouvou a v souvislosti
s éinnostmi, které nésledné bude Objednatel a Zhotovitel dI’Ia realizovat.
Tato Smlouva je vyhotovena ve étyrech vyhotovenl'ch, kaidé s prévem originélu, po dvou kaidé
Smluvnl' strané.
Nadpisy jednotlivych élénkl‘] této Smlouvy slouil' pouze k orientaci a nemajl' iv na interpretaci
jejl'ho obsahu.
Préva a povinnosti obou Smluvnl'ch stran touto Smlouvou vy'Islovné neupravené se ridl'
prisluény'Imi ustanovenl'mi obéanského zékonl'ku a souvisejl'cimi prévnl'mi predpisy.
Smluvnl' strany se dohodly, 2e veékeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou reéit
smirné na L'Jrovni osob oprévném’lch k zastupovénl' Smluvnl'ch stran. V pripadé nedoreéenl'
sporu bude tento reéen na L'Jrovni statutérnl'ch orgénl‘]. Jejich rozhodnutl'je koneéné a neménné,
nebude-Ii dohoda moiné, je kaidé strana oprévnéna predloiit tento spor k rozhodnutl'
prisluénému soudu, neni-Ii stanoveno jinak.
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7.

Smluvni strany se v souladu s ustanovenim § 89a zékona (3. 99/1963 8b., obéansky soudni fad,

ve znéni pozdéjéich pfedpisﬂ, dqhodly, 2e v pfipadé soudm’ho sporu bude mistné pﬁsluénym
soud prvniho stupné se sidlem v Ustl' nad Labem, Iedaie zékon stanovi pi‘isluénost vyluénou.

8.
9.

Tato Smlouva mCIZe byt ménéna a doplﬁovéna pouze éislovanymi pisemnymi dodatky
podepsanymi statutérnimi orgény obou Smluvnich stran.
Smluvnl’ strany prohlaéuji, 2e 5e dokonale seznamily s textem této Smlouvy, 2e mu porozumély

v plném rozsahu, 2e odpovidé jejich pravé a svobodné villi, a 2e jI' nepodepisuji za jinak

nevyhodnych podml’nek a v tisni, na dﬂkaz Cehoi pfipojujl' opra’vnéni zéstupci obou Smluvnich
stran své vlastnoruém’ podpisy.

10. Tato Smlouva nabyvé platnosti dnem jejiho podpisu statutérnimi orgény obou Smluvnich stran
a Uéinnosti dnem zvefejnéni v registru smluv dle zékona o registru smluv.
11.

Nedl’lnou souéésti této Smlouvy je:
—

Pfiloha 6. 1: Ocenény soupis praci, dodévek a sluieb s vykazem vymér
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