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eV č. objednatele: B

0030/12

ev'č. zhotovitele:

sMLoUVA o DíLo

'g*

podle s 536 a násl' zák č' 513/1991 sb'' obchodní zákoník Ve zněnÍ
poŽdějŠÍchpředpisů (dále jen obchodní zákonlk)
1. smIuvní 9tranv
objednatel :
sídio l

statutárnízástt]pce:
Věcitechnické:
Telefon:
Fax:
tÓ:
DlČ:
Bankovní spojení:
Plátce DPH:
Zástupce pro

Povodí odry' státní podnik
ostřava, Mo.avská ostřava, Vařenská 49, PsČ 70í 26
lng'lvliroslavKrajÍček'generálnÍředitel
lng' Eva Hrubá' Vedoucí investičníhoodboru
Bc' RadomIr Doležel, investičníreferent
596 657 111
596 611 696

7089002'l

cz7o89o021
KB oskava, č'ú'97104-761/0100

ano
zapsán v obchodnÍm rejstFíku Krajského soudu ostrava, oddÍlA XlV' vloŽka 584
(dále jen objednate|)

Zhotovitel:
sídlo :
statutaÍni zástupce:
zástupce pro Věci smluvní:
zástupce pro Věcitechnické:

Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17' Liberec' Psc 460 01
lng' Roman Lener' jednatél spoléČnosti
lng' Ladislav simek' Fdnatel společnostl
lng' Roman Lener, jednatel společnosti
lng. Kateřina Tušerová
lng' JiříJachan
Bohumil Dubec
RNDr' Jiří Čelák
osoba zodpovědná za VedenÍzakázky: lng' David Landá
485 103 336
Telefon:
485 103 346
Fax:
E-mail:
info@valbek.cz
www.valbek.cz
http:
48266230
tÓ:
DlČ:
cz48266230
KomerčnÍ banka' a's.
Bankovníspojení:
ano
Plátce DPH:
Kra]ský soud V ÚstÍ nad Labem, oddil c' vložka 4487
Zapsán V obchodním Íejstříku
(dále ]en zhotovitel)

NÁZEV AKoE:
,,Protipovodňová opatření na vodnim toku Polančice pío zástavbu Polanky nad odlou, stavba
č.5578"
2. Předmět

smlouw

Podkladem pro uzavřénítéto sm|ouvy je nabldka zhotovitele ze dne 19'4.2012 podaná na základě
oznámenÍ pro veřejnou zakázku nazvanou Projoktová dokumenlace akce,,Protipovodňová
opatření na vodním loku Polančic6 pro zástavbu Polar'ky nad odrou, stavba č. 5578" (dále jen
zakázka.)' zadáVanou v souladu se zákonem č' 13712006 sb'' o Veřejných zakázkách ýe
'veřejná
znění pozdějšlch předpisú.
Předmětem veřejné zakázky Přojektová dokumontace akc6 ,,Protipovodňová Úp'ava Polančice,
Klimkovice a Polanka nad odrou, stavba č. 5578" je provedéní průzkumných a pojektových pracÍ
pro přípravu staveb protipovodňových opatření úprava toků Polančice' Rakovec a Mexický p.
V

-

Polance nad odÍou a Klimkovicích' suchá nádÉ Polančice a suchá nádrž Rakovec. Při plnění
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předmětu Veřejné zakázky bude zhotovitet postupovat podle této smlouvy o dílo a poŽadavků
uvedených v zadávacÍ dokumentaci a zadáVacích podmínkách této Veřejné zakázky '
Podkladem pro vypracovánÍ a projednání poektové dokumentace akce ''ProtipovodňoVá opatření na
provéditélnosti
VodnÍm toku Polančice pÍo zástavbu Polanky nad odrou' stavba č' 5578'' je
'studié
plotipovodňových opatření pro zástavbu Polanky nad odrou"' kterou vypracovala PÓyry EnVironmeňt
a's'v záii 2011
V rámci uvedené veřejné zakázky se zhotovitel zavazuje Vypracovat a dodal a objednatel uhradit:

21. Doplnění geodetického zaměrení zájmového územÍnavrhovaných staveb V souřadnicové
soustavě JTSK a výškovésoustavě BpV a zhotovenl účelovémapy zájmového Území'

Rozsah doplnění geodetického zaměření územíje stanoven v zadáVací dokumentaci Veřejné

2'2' VytýčeníparcélnÍchhranic pozemků vodního

toku v délce 3 000 m'
vytýčeníparcelních hranic pozemků vodního toku se týká zejména mÍst, kde bude
sporné uÍnístěnístaveb (ploty, dlobné stavby' mosty' láVky' příp. domy) cizlch
vlastníků na pozemcích koryta VodnÍho toku
. vytýčenéparcelnÍ hranice pozemkú budou stabilizovány plastovými mezníky
. Vytýčeníparcelních hranic budé provedeno v souladu s platnými práVnÍmi predpisy
2 3' ProvedénÍa vyhodnocenÍ inŽenýrsko-geologického prúzkumu. Rozsah prúzkumu je stanoven
V zadávací dokumentaci veřejné zakázky amusí být dostačujícÍzejména pro posouzenl
základových poměrů a náVrh zaloŽenÍ stavéb a posouzenl stability navŽeného řešenl.
Výsledkem prúzkumu bude záVěrečná zpráVa'
2'4' Dokumentaci k Žádosti o VydánI územnÍho rozhodnutÍ (DUR)
2'4'1' Dokumentaci k Žádosti o Vydánl rozhodnutÍ o umístěnÍ stavby v rozsahu podle přllohy
č' 4 (přIpadně idokumentaci kŽádosti o změně vyuŽitl územÍpodle přÍlohy č' 6)
vyhlášky Č' 503/2006 sb' o podrobnějŠÍÚpravě územniho Fizenl' VeřejnopráVnI
smlouvy a územniho opatřenÍ V platném znění' so!části VypracovánÍ dokumentace
pro Vydání Íozhodnutí o umístěnístavby budou dále uvedené náleŽjtosti:
. vypracování základnÍ koncepce řeŠenÍstavéb protipovodňových opatřenl V zájmovém
úzémívčetně hydrotechnických a statických výpočtůa jéjÍodsouhlasení
s objednatelem' objednatel má právo VyŽadovat od zhotovitele i Více variant řeŠení
nejvýše Však tři' zhotovitel Vypracuje rovněŽ analýzu jednotlivých variant řéŠeníVé
vztahu k nákladům a eféktivnosti řeŠénÍanavrhné optimální Variantu řéŠéní'
. součástínávrhu řešeníbude rovněŽ posouzení a návrh řešenÍ odtokových poměrŮ
v území'které bude chráněno navrženými pÍotipovodňovým i opatřeními'
. majetkopráVní náleŽitosti V rozsahu katastrální mapy zájmového území(včetně parcel
EN' PK) se zakreslením situace stavby, PoV a Vyznačenídotčených palcel, výkaz
dotčených parcel' Výpisy z katastru nemovitostÍ foamou výpisl.] z listL] vlastnictví pro
parcely dotčenéstavbou' infolmativnl Výpisy z katastau nemovitostl pro sousední
parcely
. vypracování inventarizace dřevin určených ke kácení a dotčených stavbou Včetně
situace na podkladu katastrá|ní mapy' Vinvéntarizaci bude uveden průměl kmene
V místě řezu (pro Vypracování položkovéhorozpočtu) a průměr kmené ve výŠce1,3 m
nad zemí {pro povolení ke kácení)
. Vypracovánl propočtu nákladŮ staveb protipovodňových opatřenÍ Včleněnl podle

.

.
.
.
.

staVebnÍch objektů

vypracování barevné fotodokumentace současnéhostavu zájrnového úzeÍniV místě
budoucích staveb s datem pořízení a popisem lokalizace
k termÍnu pNního Výrobního výboru vypracovat situaci stavby V měřítku 1:1000 se
soutiskem poFízené fotodokumentace znázolněné V situaci' s čisÍováníma směrem
pohledu
objektová skladba a členěnÍ Výkrésové dokumentace bude respektovat přÍsluŠnost
kjednotlivým stavebnÍm úřadům, resp' jimi Vydávaným stavebnÍm povolením
zajiŠtěnízpracování biologického hodnocení navržených opatření V zájmovém Území
podle s67 zákona č' 11411992 sb', o ochraně přílody a krájiny Vé znění pozdějších
předpisů a s18 VyhláŠky č' 395/'1992 sb' ve znění pozdějších předpisů' ZpÍacovatel
biologického hodnocení (auÍorizovaná osoba) bude odsouhlasen objednatelem.
Biologické hodnocení bude Vypracováno se zaměřením na výskyt zvláště chÍáněných
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druhů rostlin a Živočichůa bude sloužit jako podklad pro Žádost o Výjimku ze zásahů
do biotopu zvláště chráněných druhů podle zákona č' 114lí992 sb., o ochraně přÍrody
a krajiny ve znění poŽdějš'ch předpisů' souČástí biologického hodnocení bude iovněi
Vyhodnocení VliVů stavby na zvláště chráněné druhy
návrh případných
kompenŽačních opatření' Bjologické hodnoceni budé vypracováno V souládu
s metodickým pokynem zP 28/2009 Metodický návod k plovádění biologického
hodnocenl.
vypracovánÍ oŽnámeni zaméru pro z]iŠtbvacířízenl V rozsahu podle prÍlohv
3
zákona č' 10012001 sb ' o posuzovánÍ vhvú na zivotní prostledi ve znen| pozdějslch
předpisů a zajištěnízjiŠťovacÍhořízení u příslUšnéhodotčenéhoorgánu
stanovénícharakteristik névrhu řeŠeníprotipovodňového oPatření před provedením
opatření a po provedení opatření při Qs' Qzo a Qloo - tj' výpočet ptochy záplavového
územÍ,výpočet plochy stavebnÍch objektů ohroŽených V Žáplavovém úz;mí,'stanovení
počtu ohrožených obyvatel Vzáplavovém Území' stanovéni výše průměrnéroční
škody přéd realizaci a po realizaci opatřeni
inventarizace mostnich objéktův zájmovém územínavržených opatřenÍ s pořízenÍm
fotodokumentace' lokallzace a Vyhodnocením stavu (stavebně téchnický průzkum)
V souvislosti s navženými opatřenÍmi
inventarizace a monitoring studní a pramenů (4x ročně měřenÍ) V zájmovém území
navrhovaného záměru
PÍojednání dokumentacé k Žádosti o vydání rozhodnutl o umístěni stavby (přÍpadně i
dokumentacj k Žádosti o změně využitíÚzemí):
zajištění vŠéchdokladú a náležitostÍ pro vypracování dokumentace a podáníŽádosti o
Vydání rozhodnutí o umÍstění staveb protipovodňových opatření (přÍpadně ivydání
rozhodnuti o změně využití územÍ), tj' vyjádřenÍ a stanoviska Vlastníkůveřejné
infrastruktury (dopravnÍ infaastruktura' technická infrastruktura, občanská vybavenóst'
veřejné prostranství, stavby soukromých vlastnIků)' dále vyjádřenl, stánoviska a
rozhodnUtí Všech dotčených orgánú a v přÍpadě potřeby zajištěnÍ zapracování
podmínek z výše uvedených dokladú do dokumentacejejí aktualizacÍ
zajištěnÍ souhlasú se vstupem a dočasným užíVáníma případně nájemních smluv
k dotčeným Pozemkúm s dočasným záborem (vzory smluv a souhlašůsi zhotovitel
VyŽádá u objednatele)
zajištění smluv o budoucí kupní smlouvě, přÍpadně smluv o budoucích smlouvách

a

č

.

o

zřízení věcného breméne nebo smluv

o

práVu provést stavbu

k dotčeným

pozemkům s lrvalým záborém (Vzory smluv si zhotovitel vyŽádá od objednatele)
^'
Před podánÍm náVrhu na Vydání rozhodnutí o umÍstěni stavby (připadně irozhodnutí o
VyuŽití Území) bude dokumentace a VýŠe uvédenémajetkopráVní náležitosti podle potřeby
aktualizovány a budou doplněny dje poŽadavků uvedených v dokladech zajištěnýcir podl;
Ól.2.4'2'' Po nabytí práVní moci rozhodnutí o umÍstění stavby budou dó dokúmentace
zapracovány přÍpadné podmÍnky stanovené v územním řízenÍ'
Projektovou dokumentáci pro stavební povolení (DsP)
2'5'1' Přojektová dokumentace pro stavebnÍ povolenl V rozsahu podle přÍlohy č' 1 Vyhlášky
č' 499/2006 sb'' o dokumentaci staveb v platném Žnéni' Podkladem pio Vvolacováni
projektové dokumentace pro stavebnl povolenÍ bude dokumentace k iádošti o Vydání
roŽhodnutí o umístěnístavby vyplacovaná pod|é ěl. 2'4' této smlouvy' soúčástí
Vypracovánl projektové dokumentace pÍo stavébnípovolení budou dáie uvedené

.

náIeŽitosti:

so'upis slavebnlch pracÍ, dodáVek

.

a sluŽeb Včetně Výkazu

Výměr

a jeho

Výpočtu

členěnípodle stavebnÍch objektů a provoznlch souború ve dvolr'podobách
oceněný v cU přÍslušnéhoroku a neocéněný jako součást zadávacÍ dokumentace pro
výběr zhotovitele stavby' Néoceněný soupis stavebních pÍací'dodávek a služeb
V

včetně výkazu Výměr a jeho Výpočtu' Včetně jeho elektronické podoby bude splňovat
požadavky podle s44 odst. 4 zákona č' 13712006 sb'' o veřejných zakázkách
v platném zněnÍ a přísluŠnýchprováděcÍch předpisú'
vypÍacovánl plánu kontrolních plohlídek stavby podle zákona č' 183/2006 sb., o
Územním plánování a stavébním řádu ve zněnÍ pozdějšÍch předpisů
majetkopráVní náleŽitosti V rozsahu katastrálni mapy zájmového územl (VČetně oaÍcel
EN' PK) se zakreslením siti]ace stavby' PoV a vyznačenl dotčených parcel, výkaz
dotčených parcel' výpisy z katastru nemovitostí formou V,ýpisu z lištu vlastnictvi pro

Strana 3 (celkem 12)

parcely dotčenéstavbou' informalivnÍ výpisy z katastru nemovitostí pío sousední

parcely
vypracovánÍ barevné fotodokumentace současnéhostavu zájmového územíV místě
budoucích staveb s datem pořizenÍ a popisem lokalizace
vypracování náVrhu havarijního plánu a povodňového plánu pfo provádění stavby
objektová skladba a členěníVýkresové dokumentace budé respektovat příslušnost
k jednotlivým stavebnÍm úřadům'resp' jimi vydáVaným stavebnim povoléním
v přÍpadě návÍhu na odstranění stáVajÍcÍch staveb bude projektová dokumentace
obsahovat dÍ|čÍdokumentace bouracích prací podle přílohy Č' 4 vyhlášky č' 499i2006
sb', o dokumentaci staveb v platném znění'
Projektová dokumentace budé zohledňovat podmínky stanovené v rozhodnutí o umístěnÍ
stavby' Po nabytí práVní moci stavebnÍho povolení budou do dokumentace zapracovány
případné podmÍnky stanovénéve stavebním řízení'
2'5'2' Poednánl projektové dokumentace pÍo stavební povolenÍ
zajištěníVŠech dokladú a náleŽitostÍ pro Vypracování projéktové dokumentace a

.
.
.
.

.

a stanoviska vlastniků Veřejné
infrastruktury (dopravnÍ infrastruktura, technická infrastruktura' občanská Vybavenost
podání žádosti o stavební povolénÍ'tj. vyjádření

Veřejné prostranstvl' stavby soukrorných VlastnÍků)' dále vyjádření' stanoviska a
rozhodnutí dotčených orgánů a zajištěnÍ zaplacování podmínek zVýše uvedených
dokladů do projektové dokumentace
. zajištění všech dokladů a náleŽitostí pro vypracování a podání žádosti o nakládání
s vodami pro navženéobjekty a stavby' které VyŽadujÍ povolení k nakládánl s Vodami
pod|e zákona č' 25412001 sb', o vodách v platném znění
. aktualizace souhlasŮ se vstupem a dočasným užíváníma případně nájemních smluv
k dotčeným pozemkúm s dočasným záborem Vypracovaných podle č. 2.4. této
smlouvy o dílo
. aktualizace smluv o budoucí kupní smlouvě' přIpadně smluV o budoucích smlouvách
o zřízení věcného břemene nebo smluv o práVu provést stavbu k dotčéným
pozemkům s trvalým záborem Vypracovaných podle čl' 2'4' této smlouvy o dÍlo
. zajištění rozhodnutí o zařazenÍ staveb suchých nádrŽi Polančice a Rakovec do
kategorie zhlediska technicko-bezpečnostního dohledu nad Vodními díly včetně
zajištění Vypracování posudkŮ k zařazení uvedéných suchých nádÉído kategorie
z hlediska prováděnÍ technicko-bezpečnostního dohledu
Před podáním návrhu na Vydá n í stavebn ího povolénÍ bude dokumentace a Výše uvedéné
majetkoprávní náleŽitosti podle potřeby aktua{izovány a budoLr doplněny dle poŽadavků
objednatele, vlastniků dotčených pozemků a na základě vy]ádření vlastníků veřéjné
infrastruktury a dotčených orgánú. Po nabytí pÍávní moci stavebního povolení budou do
dokumentacé zapracovány případnépodmínky stanovené Ve stavebním řízeni'
2'6' Projektovou dokumentaci pro prováděnístavby (PPs) podle přÍlohy č' 2 Vyhlášky č' 499/2006
sb', o dokumentaci staveb v platném znění' Podkladem pro vypracování projektové
dokumentace pro provádění stavby bude projektová dokumentace pro stavební povolení
Vypracovaná podle čl' 2'5' této smlouvy. součástí vypracování projektové dokumentace pro
provádění stavby budou dáIe uvedené néležitosti:
. p.ojektová dokumentacé pro prováděnÍ stavby bude splňovat poŽadavky podle s44
odst' 4 zákona č' 13712006 sb'' o verejných zakázkách V platném zněnl a príslL]Šných
prováděcích předpisů
. soupis stavebnÍch pracÍ' dodávek a sluŽeb včetně výkazu Výměr a jeho výpočtu
včleněnÍpod|e stavebních objektů a provozních souborŮ ve dvou podobách océněný V cÚ prislušného roku a neoceněný jako součást zadávacídokumentace plo
Výběr zhotovitele stavby' Neoceněný soupis stavebnich prací, dodáVek a sluŽeb
včetně výkazu VýměÍ a jeho Výpočtu' Včetně jeho elektronické podoby bude splňovat
poŽadavky podle s44 odst 4 zákona č' 137/2006 sb', o veřejných zakázkách
v platném zněnj a přÍsl!šných prováděcÍch předpisů'
. Vypracování technických podmlnek podle příslušných ustanovení zákona č. 137/2006
sb'' o Veřejných zakázkách Ve znění pozděiších předpisů
. aktualiŽace inventarizace dřevin určených ke kácení a dotčených stavbou Včetně
situace na podkladu katastrální mapy' V inventaÍizaci bude uveden prŮměr kmene
V mÍstě řezu (pro VypÍacovánI poloŽkového rozpočtu) a průměr kmene ve \^ýŠce 1'3 m
nad zemí (pÍo povolení ke kácenÍ)
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.
.
.

vypracovánl barevné fotodokumentace současnéhostavu zájmového územív mÍstě
budoucÍstavby s datem pořÍzénI a popisem lokalizace
projektová dokumentace bude obsahovat podrobné dílčídokumentace pro
navrhované přeloŽky sÍtítechnické inÍrastruktury
Vypracovánl a zajištění schválenÍ manipulačních a provozních řádů suchých nádrŽI
Polančice a Rakovec a dalšÍch navrhovaných objektů' na nichž lzé provádět
manipulace (jezy apod.)
Projektová dokumentace budé zohledňovat podmínky stanovené ve stavebním řízení'
2'7. Prováděníautorského dozoru hlavnÍho projektanta stavby a poektanta dílčíchčástíPoektu
stavby, Včetně prováděnÍ autorského dozoru V rámci podpúrných odborných činností
prolektanta stavby (zejména geologie' geodézie' geotechnika, statika staveb' hydrologie,
hydraulika, hydrogeologie apod.).
2'8' Předmětem smloL]vy je dále plná součinnost zhotovitele zejména při doplňování a úpíavě
podkladů' příloh Vypracované dokumentace a jednotlivých částÍVýkresové dokumentace
pokud o tyto poŽádá VlastnÍk pozemku nebo správnÍ úřad V průběhu jednotlivých řízení' Tato
činnostje součástí ceny dlla
2'9' Průzkumnéa poektové práce a projédnání doklmentací (inŽénýrská činnost) pro stavby
protipovodňové ochrany podle čl' 2'1. až 2'6' této smlouvy o dÍlo budou provedeny
samostatně pro úpravu vodnÍho toku Polančice, pro suchou nádrž Polančice a suchou nédrŽ
Rakovec' To znamená, Že budou vyhotovény samostatné dokumentace pro úpravu Vodního
toku Polančice, pro suchou nádrž Polančice a suchou nádrŽ Rakovec'
2'1o' Počet Vyhotovení a dalŠÍobsah předávané dokumentace bude následujíc|.
. dokumentace dle čl' 2'1' Ve 3 vyhotoveních v tiŠtěnépodobě a ve 3 VyhotovenÍch
v digitálnÍ podobě
. pÍotokoly o vytýčenÍparcelních hranic pozemků dle ěl' 2.2' Vé 3 vyhotovenÍch V tištěné
podobě
. dokumentace dle čl' 2'3. ve 3 vyhotovénÍch V tištěnépodobě a ve 3 vyhotoveních
v digitální podobě
. dokumentace dle č1. 2'4. v 6 Vyhotoveních vtištěné podobě a ve 3 Vyhotoveních
v digitální podobě' Dokumentace dle Ól. 2.4' bude obsáhovat kompletni výtisk
hydrotéchnických a statických Výpočtů'Dokladovou část dokumentace předá
zhotovitel objednateli V o.iginálé a zároveň bude součástíelektronické podoby
předávané dokt']mentace.
. dokumentace dle čl' 2'5' v6 vyhotoveních vtištěné podobě a Ve 3 vyhotoveních
V digitální podobě' Dokumentace dle čl' 2'5' bude obsahovat kompletní Výtisk
hydrotechnických a statických Výpočtů'Dokladovou část dokumentace předá
zhotovitel objednateli V originále a zárovéň bude souČástíelektronické podoby
predávané dokumentace' Dokumentace dle Čl' 2'5' bude obsahovat néoceněný
soupis stavebních pracÍ, dodáVek a služeb a paré č'1 a č.2 bude navíc obsahovat
samostatný oceněný soupis stavebních prací' dodávék a sluŽeb'
. dokumentace dle čl' 2'6' V8 Vyhotovenlch v tištěné podobě a Ve 3 Vyhotoveních
v digitálnÍ podobě Dokumentace dle čl' 2'6' bude obsahovat kompletnÍ Výtisk
hydrotechnických a statických výpočtů'Dokladovou ěást dokumentace předá
zhotovitel objednateli v originálé a zároveň bude souěástí eléktronické podoby
předáVané dokumentace. Dokumentace dle čl' 2'6. bude obsahovat neocéněný
soupis stavebnÍch prací, dodávek a sluŽeb a paré č'1 a č'2 bude navíc obsahovat
samostatný oceněný soupis stavebních prací, dodávek a sluŽeb'
Dokumentace v digitálnÍ podobě bude předána na nosiČi cD nebo DVD Ve formátu podlé
poŽadavků objednatele uvedených v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky'
2'11' Ke dni predánÍ konceptu technického řeŠenÍpodle čl' 3 této smlouvy připravl
zhotovitel k předánl Vždy 2 vyhotovení konceptu technického řešení v tištěnépodobě a 2
vyhotovení v digitálnl podobě na nosiči cD, ve formátu dle požadavkůobjednatéle
uvedených V zadáVacÍ dokumentaci Veřejné zakázky.
2'12' V případě, Že objednatel bude poŽadovat VyšŠÍpočet VyhotovenÍ jednotlivých částí
díla v tištěnépodobě neŽ je uvedeno V čl' 2'10'' jé zhotovitél na Žádost objednatele povinen
dodat objednatela požadovaný počet vyhotovenÍ částÍdÍla za úhradu nepřesahující náklady
na Íeprograflcképráce'
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E

3' Dodací lhúta

3.1.zhotovitel je povinen zahájit práce na předmětu veřejné zakázky a řádně
bezodkladně po nabytÍ účinnostitétosmlouvy o díao'
3'2. zhotovitel se zavazuje provést a předat hotové dÍIo
geodétickézaměienl podle

čl 2'1

V

nich pokraěovat

31 10 2012

2413

vytýČeníparcelních hranic pozemků podle čl' 2'2'

31

inženýrsko-geologický průzkum podle čl' 2'3'

15122012

vypracování dokumentace pro vydání
rozhodnutÍo umístění stavby podle

čl 241

koncept technického řešení

15 12013

čistopis dokumentace

31.3.2013

projednání dokumentace pro Vydání rozhodnutí o umístěnÍstavby podle

čl 2 4'2'

VypracoVání dokumentace pro stavebnÍ
povolení podle čl' 2'5.1'

1

30.9.2013

koncept technického řešení

30.11.2A13

Óistopis dokumentace

15.2.2014

projednání dokumentace pro stavebnÍ povolení podle čl' 2.5'2'

31.5.2014

Vypracování dokumentace pro provádění stavby podle čl. 2.6'

31.7.2014

prováděniautorského dozoru podle čl' 2.7'

při realizaci stavby

3'3'Zhotovitel je oprávněn dokončit a předat jednotlivé části díla i před sjednaným termínem
dokončení.
3'4'TermÍn dokončeníje záVislý na řádném a VčasnémsplněnÍ součinnostíobjednatele
dohodnuté Ve smlouvě' Po dobu pÍodlénÍobjednatele s plněnIm součinnosti není zhotovitel
v prodlení s plněnÍm záVazku' Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě' prodluŽuje se termín
dokončenÍdíla nebo jého části o dobu shodnou s dobou plodlenÍ objednatele V plnění jeho
součinnosti'
4.

cena dÍla a Dlatební oodmínkv

4'1'cenadÍlaVrozsahudlečl'2tétosmlouvyjestanovenanazákladěnabídkyzhotoviteleVe
Veřejné soutěŽi ze dne 19'4'2012 a čini:
práce dle čl' 2.1'
place d|e č|' 2.2'
práce dle čl' 2.3'
práce dle čl' 2.4'1'

.
.
.
.
.
.
.
.

pláce d|e é|' 2'4'2'
práce dle čl' 2'5'1'
péce d|e č|' 2'5.2'
práce dle čl'
celková cena bez DPH

.

2'6'

120 000,- Kč
70 00o,- Kč
130 000'- Kč

599 500,- Kč
189 500'- KČ
789 000'- Kč
126 000,- Kč
473 500.- Kč
2 497 5o0'- Kě

600'- Kč/hod

práce dle čl. 2.7'
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4'2' cena je stanovena jako cena celková (nejvýše př'pustná)' DPH bude vypočteno V platné
sazbě v době vystavenífaktury zhotovitelem.

4'3. Vceně jsou zahrnuty veškérénáklady, které bude nutné při provádění díla zé strany
zhotovitele vynaloŽi! zejména náklady na konzultačnía poradenskou činnost' studium a
zajištěnl potř;bných podkladů' koordinační Činnosti při zpracování dokÚmentace' poplatky
spojené s podáním Žádostí nebo zajjštěním vyjádření'

4'4' objednatel neposkytuje zhotovitelj zálohu'
4 5' cena za dílo bucle uhrazena průběžně na základě daňových dokladů - faktur, které budou
zhotovitelem vystaveny vŽdy po dokončenl a ke dni protokolárního predání a převzetÍ
př(s|uŠnéčásti díla. splatnost faktury je 30 dnú ode dne jejlho VystavenÍ a prokazatelného
doručenÍ objednatelido tří dnů ode dne jejího vystavení'

4.6' DaňoVý doklad - faktura bude obsahovat náleŽitosti daňového dokladu podle zákona č'
563/19's1 sb' o účetnictvívé znění pozdějŠIch předpisů a zákona č 23512004 sb, o dani
z přidané hodnoty ve znění poŽdějŠíchpředpisů'

4'7' zdanitelné plnění se uskuteční odevzdáním výsledků práce zhotovitelem poŠtěk přepravě,

případně osobním odevzdáním výsledkŮ práce objednateli na základě protokolu o předání a
převzetí'

4'8. Éaktura bude do ]Čena na adresu objednatele doporučéněpoštou nébo osobně na
podatélnu V sídle objednatele' za den doručénÍfaktury se povaŽuje den předánÍ faktury na
jejÍm doporučeném odeslání Žhotovitelem na
bodatélnu v sídle objednatele nebo třetí den po

adresu objednatele.

4'9. opráVněně Vystavenou fakturu je objednatel povinen zaplatit' odmítnout jejÍ úhÍadu je
objednatel opiávněn jen do uplynutÍ data její splatnosti a pouze V pFípadě' Že předaná část
dílá má nedoděIky nebo vady nebo faktura neobsahuje některou z náleŽitostÍ daňového
dokladu. Tato skutečnost opravňuje objednatele k Vrácení faktury bez provedení úhrady'
Pokud nenl vtéto smlouvě (nebo ve smluvním dodatku) pro konkrétní případy dohodnuto
jinak' právo fakturovát Vzniká zhotoviteli dnem předání předmětu dlla bez Vad á nedodělkŮ
óbjednateli, V případě sjédnání dílčíhoplnění dnem předání přísluŠnéčásti předmětU díla bez
Vad a nedodělků objednateli'

5.

Podmínkv pro změnu cenv díla
5'1' změna ceny dÍla je možná v případě' Že
. objednatel bude poŽadovat vyhotovenÍ dalších částÍdokumentace, které nebyly
předmětem smlouvy o dÍlo, nebo objednatel omezi nebo rozšířírozsah stavby' která

bude réalizována na základě zpracováVané dokumentace
při Vypracování dokumentace se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednánÍ
smlouvy známy' a zhotovitelje nezavinil' ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají
Vliv na cenu díla
5'2' Nastané-li některá z podmÍnek pro Žměnu ceny dÍla podle bodu 5'1.' je zhotovitel povinen
provést Výpočet změny ceny díla a předložit jej objed n ateli k odsouhlasení'
5'3. i]ráVo na změnu ceny dlla Vzniká objednateli nebo zhotoviteli v případě odsouhlasenÍ změny
ceny díla druhou smluvnÍ stranou'

.

5'4' zho'tovitéli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšeníceny díla' jéstliŽe písemně neoznámí

objednatéli nutnost jejího prekÍočenía VýŠi změny ceny dlla bezodkladně poté, kdy zhotovitel
zjistil nutnost překročeníceny díla' Toto plsemné oznámenIVŠak nezakládá práVo na zvýšenÍ
ceny díla'
5'5' Kaidá zfiěna předmětu smlouvy a cény' zejména dodatečnépÍáce budou rešeny V souladu
s platnými práVními předpisy o Veřejných zakázkách v době, kdy potřeba změny nastane'

6. Povinnosti zhotovitgle

6'1' Při zhotovenl díla dle této smlouvy postupuje zhotovitél samostatně- Zhotovitel se zavazuje
respektovat veškeré pokyny objednatele týkajÍcíse předmětu díla a upozornění na možné
porU šen Í sm luVn

ích povinností zhotovitelé.

6.2' zhotovitelje povinen písemně upozoÍnit objednatelé bez zbytečného odkladu na nevhodnou
povahu podkladů převzatých od objednatele nebo pokynú daných mu objednatelem
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souvislosti s předmětem díla' jestliŽe zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení
odborné péče.
zhotovitel se zavazuje dodžet při zhotovení dlla dle této smlouvy podmínky VyplýVající ze
stanovisek a vyjádřenl vlastníkůveřejné infrastruktury' dále vyiádrenl dotčených orgánů a
organizacÍ a z úiemnÍhorozhodnutí' Pokud nesplněním těchto podmlnek vznikne objednate]i
škóda, hradí ji zhotovitel vplném rozsahu' Povinnost náhrady škody zhotovitél nenese V
přÍpadě, že p;okazatelně takové škodě nemohl zabránit ani v přIpadě vynáloŽeni VeškeÍé
moŽné péče,kterou lze na něm spravedliVě poŽadovat.
odeslaná i došlá korespondence zhotovitele V rámci projednání dokumentace podle bodu
2.4'' 2'5' a 2'6' této smlouvy bude průběŽně předáVána objednateli na vědomí
zhotovitel je povinen zajistit, aby dílo nebo jeho části byly zhotovovány oprávněnými osobami
V souladu se zákonem č' 183/2006 sb' o úzémnÍmplánovánÍ a stavebním řádu v platném
zněnÍ a zákonern č' 360Í992 sb' o Výkonu povolání autorizovaných architéktůa o Výkonu
povolánÍ autoÍizovaných inženýrů a techniků činných Ve výstavbě V platném znění' Každý
jédnoťiVývýtisk projektové dokumentace bude opatřen autorizačnímrazítkém a podpisem
iástupce zhotovitele zodpovědného za odborné provedení zakázky' tj' autorizovaná osoba
voboru stavby vodnÍho hospodářství a krajinného inženýrstvÍ(příp' vodohospodářské
stavby) podlé zákona č' 36011992 sb' a dalšÍobory áutorizace v záVislosti na obsahu
projektové dokumentace'
zhótovitel je povinen V průběhu provádění díla předem předloŽit k odsouh|asenI objednateli
kaŽdo! změnu ve složenípracovnÍho týmu oproti předloŽené nabÍdce zhotovitele, na základě
které byla uzavřéna tato smlouva' Bez předchozÍho obdrŽení souhlasu objednatele nesmi
zhotovitel takovol] změnu provést' Pokud objednatel do 14 dnú od doručenl oznámeni
nesdělí zhotoviteli námitky ke změněvýběru subdodavatelů' má se zato, Žé objednatel se
Žměnou sloŽénl pracovního týmu souhlasí'
V

6.3'

6'4'
6'5'

6'6'

7. Kontrola prúběhu zhotovení díla

7'1 Pro účé|ykontÍoly průběh! zhotovénídlla a jeho částÍorganizuje zhotovitel Vsídle

objednatele výrobní Výbory V termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně
vŠak tři výrobnÍ výbory (vstupnÍ, prúběžnýa záVěrečný) pro kaŽdou část díla podle čl' 2.1' aŽ
2'6' pokud se zhotovitel s objednatelem nédohodne jinak' Zhotovitel je povinen oznámit
objednateli a dalŠÍmzainterésovaným osobám konáníVýrobních Výborů písemně a nejméně
pěi pÍacovníchdní před jeho konáním' zároveň je zhotovitel povinen předat objednateli a
dalŠim zainteresovaným osobám pÍogram Výrobního Výboru a podklady pro jednánI (např.
náVrhy' koncepty, Výkresy' zprávy, apod'), a to nejméně tři pracovní dny přéd konáním
Výrobního výboru.

7'2' zhotoýiÍél je povinen do 14 dnů po nabytÍ účinnostismlouvy předat objednateli
7

'

náVrh

harmonoqramu Výrobních výborů v členěnípodle částídíla podlé čl' 2.1' aŽ 2'6 .
3. Výrobn ích Výborů se povin ně účastní zástupci objed natéle a zástu pci zhotovilele ' Každá ze
smluvních stran má práVo přizvat na VýrobnÍ Výbor i jiné osoby, jejichž úČastpokládá za
nezbytnou.

7'4. obsahém výrobního výboru je zejména zpráVa zhotovitele o postupU pracÍ na zhotovení díla
nebo jeho části, konkola časovéhoa věcného plnění, připominky a podněty a stanovení
přÍpadných nápravných opatřenl a úkolů'

7'5' zhotovitel poFizuje z výrobnÍho Výboru zápis o jednání' který v písemnépodobě zašle všem
zúčastněnýmdo 2 pracovnlch dnů po skončenÍ výrobního Výboru. Zhotovitel je povinen
archivovat zápisy zvýrobních výborů včetně případných dalŠÍchdokumentů' které byly
predmětem jednánÍ'

7'6' Výrobní výbory jsou vedeny

v etektronické podobě'

8. subdodavate|é

8.1' zhotovitel je opÍáVněn pověřit vypracovánÍm něktených částl projektové dokumentace třetí
osobu - subdodavatele' jejÍŽ identifikace je uvedena V nabÍdce zhotovitele v zadévacim
řízení' l\4aximální podíl částÍdíla vypíacovávaných subdodavateli na celém rozsahu díla dle
této smlouvy je 5oo/o z celkové cény díla. zhotovite| odpovÍdá za činnost subdodavatele
v rozsahu, jako by tuto část projektové dokumentace zpracováVal sám'

Strana 8 (celkem 12)

je povinen v prúběhu provádění díla předem předložit k odsouhlasení objednatélj
kaŽdou změnu Ve struktuře a podÍlu prací jednotliv,ých subdodavatelů oproti předloŽené
nabídce zhotovitele, na základě které byla uzavřena tato smlouva' Bez předchozího obdÍŽení
souhlasu objednatele nesmÍzhotovitel takovoLr změnu provést' Pokud objednatel do 14 dnů
od doručeníoznámení nesdělI zhotoviteli námitky ke změně Výběru subdodavatelů, má se
zato, Že objédnatel se zvoleným subdodavatelem (subdodavateli) souhlasí.
V případě, Že zhotovitel prokázal prostřednictvím subdodavatele splnění kvalifikace V rámci
podání nabÍdky na Veřejno! zakázk! na realizaci stavby' změna tohoto sqbdodavatele
v rámci plnění předmětu Veřejné zakázky neni přípustná'
8'4' Zhotovitel je povinen ve smlouvě se subdodavatelem zabezpečit splnění Všech povinností
vyplýVajícíchz ustanovenítétosmlouvy o dÍlo.
8.2. zhotovitél

9. Předání a převzetí díla

9'1. Zhotovitelje povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovnÍch dnů předem' kdy
bude příslušná část díla připravena k předánÍ a převŽetl' objednatel je povinen zahájit
přejímací řízení k datu předánÍčástidÍlaa ukončit přejImacI řlzenl do 10 pracovních dnů.
9'2' Nlístem předání a převzetí je sídlo objednatele, pokud se smluvnl st.any v konkrétnÍm
případě nedohodnou jinak'
9'3. zhotovitelje povinen na Žádost objednatele přizvat k předánI a převzetl subdodavatele.
9'4 Zhotovitelje povinen k předání a převzetí díla připravit a doloŽit
. sjednaný počet Vyhotovenl dokumentace nebo její části v rozsahu a formě
stanoveném touto smlouvou o dílo
. zápisy ze VŠechkonkolních dnů a dokuménty podstatíépro vypracování poektové
dokumentace
9'5' K předáVacímu a přejímacímu řízení připraví zhotovitel protokol o předánÍ a přévzeti'
PoVinným obsahem protokolu jsou t^o náléžitosti:
. údaje o zhotoviteli, subdodavatelÍch a objednateli
. popis stupně dokumentacé nébo části dlla' ktelá je předmětem předánÍ a převzeil
. prohláŠenÍobjednatele, jestli dílo přejímá nebo nepřejímá
. soupis zjiŠtěných Vad a nedodělků
. způsob a termín odstraněnívad a nedodělků
9'6' objednatel není povinen přéVzít poektovou dokumentaci nebo její část' která Vykazuje vady
nebo nedodělky'
9'7' Vadou se rozumí chyba v jakékoliv části díla' néshoda díla s písemnými dohodami smluvních
stran' neshoda díla s podmínkami stanovenými dotčeným i orgány a organizacemi a vlastníky
Veřejné infrastruktury a néshoda díla s práVními předpisy a technickými normami
a podmínkami, které jsou záVazné pro Vypracování díla'
9'8' Nedodělkem se rozumí chybějící čéstdíla nebo jeho části Ve srovnáni s Íozsahem díla
sjednaným V této smlouvě o dílo.
9'9' VpřIpadě' Že objednatel odmítá dílo nebo jeho část převzít' uvede do protokolu o predánl
a převzetí důVody' pro které odmítá dílo nebo jeho část převzít'
10.

záruční podmínkv
10'1. zhotovitel

ručív záruční době 120 měsÍcú ode dne konečného terminu protokolárního

předání a převzetí díIa za bezvadnost a úplnost provedeného díla tzn', Že dllo v okamŽiku
předáni splňuje požadavky této smlouvy, technických podmÍnek zadáVacl dokuméntace
a veškeryich platných předpisů a technických podmínek VztahujÍcich se k predmětu díla'
10'2. zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po predánÍ díla změnou VýchozÍch podmínek (tj'
právních předpisů' norem, podkladů' sortiment! výrobků' technickým pokrokém apod')'

Zhotovitél neodpovídá za vady díla, jestliže púvod těchto vad spočIvá v objednatelém
předaných podkladech a pokynech V případě' že zhotovitel ani při vynaloŽení odborné péčé
névhodnost těchto podkladů a pokynů nemohlzjistit nebo na nevhodnost podkladŮ a pokynů
upozomil a objédnatel na jéjich použititrval.
10.3' objednatéljé povinen umoŽnit zhotoviteli odstranění vad a nedodělků'
10'4' Vady a nedodělky díla odstraní zhotovitel na sVé náklady V termÍnu do 14 dní po doručení
pÍsemné Výzvy ob]ednatele'
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čl' 10.4 odstranit vady nebo nedodělky
jeho
podle
vady
a nedodělky neodpovídá' Nák|ady na
názoru za tyto
ivpřípadě, kdy
případech
nese do Vzájemné dohody nebo do
V
těchto
sporných
odstraněnÍ Vad a nedodělkú
zhotovitel'
rozhodnutÍ soudu
'lo'6' Náíokv zVad ClIla se uplatňujl dle zákona č'513/1991 sb' v platném znění, dle 9 560
a násl;dujici' Účastnici se dále dohodli' žéV přÍpadě takové Vady díla' na základě které
Vznikne v průběhu realizace stavby potřeba dodatečných stavebních pracl, které zhotovitel
V projektu nepředpokládal' má objednatel právo uplatnit i] zhotovitele tyto nároky:
. odstranění Vady Žplacováním nové nebo dílčíčásti dÍ|a pod|e čl' 2'1' aŽ2.6'
této smlouvy o dílo
. náhrady skutečných nákladů Vynaložených objednatelem na Íealizaci
dodatečných prací' zéjména:hodnotu dodatečných pracÍ, náhradu nákladů
zadáVacích řízení Veřejné zakázky na Výběr subjektu' který bude dodatečné
práce realizoVat

1o'5' zhotovitél je povinén ve stanovené lhůtě podle

'l'l. sankčníustanovení

ve Výši 1'5'Á za každý den píodlenÍ se sjednává pro případ prodleni
zhotovitele s předáním díla nebo jeho části dle dodacích lhůt stanovených v čl' 3 této

11'1' smluvní pokuta

smlouvy' Základem pro Výpočet smluvní pokuty je cena části díla' se ktero! je zhotov el
V prodlení'
11'2. Prodlení zhotovitele s předáním dlla nebo jeho části delšíneŽ 30 dnŮ se považujéza
podstatné porušenÍ smlouvy a objednatelje opráVněn od smlouvy odstoupit'
11.3' smluvní pokuta Ve Výši 0'5ok za každý dén prodlení se sjednáVá pro případ prodlení
objednatele s úhradou faktury nebo její části' Základem pro výpočétsmluvní pokuty je dlužná
částka
11.4' smluvnÍ pokuta ve výši 5000 Kč za kaŽdou vadu a nedodělek á za kaŽdý den prodlení se
sjednává pro případ nedodrŽenj termínu odstraněnÍ vady nebo nédodělku dle čl' 10'4 této
11'5' sankci (smluvní pokutu) Vyúčtujeoprávněná strana stÍaně povinné písemnou Íormou. Ve
VyúčtovánÍmusí být uveden odkaz na ustanovenÍ této smlouvy, které kvyúčtovánl sankce
opravňuje a zpúsob Výpočtu celkové výše sankce'
11'6. stÍana povinná uhradí vyúčtovanésankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne doručenl
příslušnéhovyúčtoVánísankce'
11'7. zap|aceniín sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok objednatelé na náhradu škody
kterou zpŮsobí objednatélizhotovitel porušením povinnostídle ustanovenItéto smlouvy.
12' odsloupenÍ od

smlouw

12'1' Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy' je
tato strana povinna tuto skutečnost ihned bez odkladu písemně oznámit druhé skaně
a vyvolat jed nán í zástu pcú smluvních shan'
12'2' objédnatel je opráVněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě' Že zhotovitel néprovádÍ
dílo v souladu s podmínkami této smlouvy o dÍlo a zadávacÍmi podmÍnkami Veřejné zakázky
na provedenÍdílaa neodstranÍtyto nedostatky V dodatečně stanovené přiměřené lhůtě.
12'3. objednatel je opráVněn jednostranně odstoupit od smlouvy V případě' kdy se prokáže, Že
dalŠÍplněnÍ by nevédlo k realizaci stavby (např' nebude vydáno ÚzemnÍ rozhodnutí) nebo
kdyŽ se prokáŽe' že poéktovanéřeŠenípřekračuje finančnímináklady předpokládanou cénu
stavby stanovenou objednatelém V zadávací dokumentaci této Véřejné zakázky'
12.4' objednatelje dále op.ávněn odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodŮ'
12 5' odstoupenÍ od smlouvy odstupujÍcÍ smluvní skana pÍsemně oznámÍ druhé smluvn[ straně
s uvedénÍm dne' ke kterému odstupuje od smlouvy.
12'6' odstoupl-li objednatel od smlouvy z důvodůuvedených V této smlouvě o dílo' tj' z důvodů,
kdy má objednatel právo od smlouvy odstoupit' uhradí objédnatel zhotoviteli práce
prokazatelně provedené do dne účinnostiodstoupení od smlouvy' zhotoviteli následně
névzniká Žádný nárok na náhradu škody nebo uŠléhozisku' Výšéfinančniho vyrovnání pro
případ odstoupení od smlouvy ze strany objednatele dohodnou obě smluvní stfany formou
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dodatku ke smlouvě' zhotovitel sé zavazuje' Že povede průběžnouevidénci stavu
rozpracovanostidíla' o níŽ budé objednatele informovat na konkolních dnéch'
12'7' odstoupili od smlouvy zhotovitel, případně odstoupí-li od smlouvy objednatél zdůVodu
podstatného porušení smlouvy zhotovitelem' nevzniká objednateli povinnost uhradit
zhotoviteli práce prokazatelně provedené do dne účinnostiodstoupení od smlouvy' současně
ie zhotovitél povinen uhradit objednateli smluvnÍ pokutu ve !"ýŠi1% z celkové cény díla dle

čl4''

13' Další uiednání
13.1' Zhotovitel potvrzuje, že se v plném íozsahu seznámil s obsahem a povahou díla' že jsou mu
známy véŠkeré
technické' kvalitativnÍ a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a Že

132'
13.3'
13.4'

13'5'

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi' které jsou pro provedénídíla
nezbytné'
Vlastnické práVo kdÍlu nebo jeho části přecháŽÍ na objednatele okamžikem podepsání
protokolu o předánl a převzetÍ díla nebo jeho části oběma smluvními stranami'
zhotovitel nenÍ opráVněn poskytnout dílo nebo jeho část (zejména propočet ceny stavby) třetí
osobě k VyuŽití bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
objednatel je opráVněn pouŽít dílo nebo jeho části pro VŠechny činnosti spojené s přípÍavou
a realizací stavby, která bude realizována na základě projektové dokumentace zhotovené dle
této smlouvy' objednatel je opráVněn v případě potřeby předané dÍlo nebo jeho části
rozmnoŽovat a předat je tretÍm osobám, ale pouze za účelemdosaŽení cÍle' ke kterému je
dílo uÍěeno'
smluvní strany se zavazujÍ' Že infofmace obchodní a technické povahy, které jim byly
svěřeny druhou smluvnÍstranou, nezpřÍstupní třetím osobám bez pÍsemného souhlasu druhé
neŽ kplněni podmínek této
smluvní strany a nepoužijÍtyto informace kjiným účélům
smlouvy.

í4. závěréčná uiednání
14'1' objednatel má právo jednostranně přeÍuŠitpráce na předmětu dÍla nebo jeho části podle této
smlouvy v případě' že dojde k pozastavení dotace na financování díla, kterou objednateli
poskytuje statutárnl město ostrava. o dobu přeÍušeníprací na dÍ'e nebo jého části se
pÍodlLržujídodacílhůty dle č!' 3 této smlouvy'
14.2. zhotovitelje povinen být pojištěn proti Škodám zpúsobeným jeho činnostítřetímosobám, a to
minimálně Ve Výši stanovené v zadávacÍch podmínkách veřejné zakázky na pÍovedení díla'
Doklady o pojiŠtěníje zhotovitel povinén na poŽádání předloŽit objednateli' Náklady na toto
pojiŠtěni nese zhotovitel'
14.3 PÍáva a povinnosti smluvnÍch stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídípřísluŠnými
ustanoveními obchodniho zákoníku a souvisejícími právními předpisy v platném znění'
14.4' Rozsah' podmínky a poŽadavky na provedení tohoto díla jsou specifikovány:
a) V této smlouvě
b) V zadávací dokuméntaci verejné zakázky na provedení díla
c) V nabídce vítězného uchazeče ze dne 19'4'2012
VýŠezmíněné dokumenty musÍ být chápány jako komplexní' navzájem se Vysvětlující a
doplňující' avšak V přípádě jakéhokoliv rozporu majÍ vzájemnou přednost V pořadí VýŠe
stanoVeném'
14.5' V přIpadě zániku některé ze smluvních stran před splněnÍm předmětu smlouvy uzavřou
smluvní strany dohodu, ve které se upraví práva a povinnosti smluvnÍch stran'
14'6' Tato smlouva o dílo mŮŽe být měněna pouze pÍsemně, a to vzestupně číslovanými dodatky
ke smlouvě o dílo, kte.é musÍ být podépsány osobami oprávněnýmijednat a podpisovat za
objednatele a zhotovitéle nebo osobami jimi zmocněnými'
'14'7' smluvní strany shodně prohlaŠují'Že si tuto smlouvu před jejlm podpisem řádně prečetly a
smlouva byla uzavřena po vzájémném projednánI na základě jejich svobodné Vúle' nikoliV
vtísni a za nápadně nevýhodných podmÍnek' obě smluvnl strany potvlzuji splávnost a
auténtičnost této sm|ouvy svým podpisem'
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14'8' Tato smlouva je Vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s p|atností originálu. objednatel obdrŽi

dvě vyhotovení a zhotovitel dVě vyhotovenÍ této smlouvy' smlouva nabýVá

platnosti

a účinnostidnempodpisu obou smluvních shan.

V ostravě

dne 2l

'nl-zn1l

V Liberci dne

Za objednatele:

za zhotovitele:

lng' N4iroslav Krajíček
generálnÍředitel

lng. Roman
jednatel

Povodí odry,

stótnÍpodnjk
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