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SMLOUVA O DILO

uzavřená podle s 2586 a nás| zákona č' 89/2012

1.

smluvnistřanv

Objednatel:
sÍdlo:

statutárnízástupce:

Zástupce pro Věci technické

lÓo /

sb.

občanský zákoňík.

V

plálném zněnl

Povodí odry' státni podnik
Vařenská 3í0'l/49' Mořavaká ostrava, 702 00 ostřava
Doručovací čislo: 701 26
lng' JiřÍ Pagáč' generální ředitel
lng' Lumir Peterek' VedouclVHP Vodnídíla
lng' Petr Magnusek' investičníleÍerent
70890021 I C270890021
KB ostravá č' ú' 97104761/0100

DlČ:
Bankovní spojení
Plátce DPH:
zapsán v obchodnim rejstříku Krajského soudu ostrava' oddíl A XlV, Vložka 584

Zhotovitel:
Lineplan s.Í.o.
sídlo:
ostrava - Mar' Hory, 28. řiina 168, PsČ 7o9 oo
statutárnÍzástupce:
lng' Marek Boháč, jédnatél
osoba zodpovědná za VedenÍzakázky: lng' Marek Boháč (autorizovaná osoba)
Telefon
603 534 574
E-mail:
marek.bohac@lineplan cz
http:

lČo /

DlČ:
62255860 I C262255860
Bankovníspo]ení:
KB osÍava, č'ú3507730217l01a0
Zapsán v obchodním re]střiku Krajského soudu V ostÍavě' oddil c' VloŽka 28672

NÁZEV AKcE:
Přivaděč Vyšni Lhoty

-

Žeřmanice' stupně 2,3,13 a 16 - proiéktová dokumentace, stavba

č 3o41

smlouw
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svúj náklad a nebezpečÍpro objednatele dílo a
2. Předmět

objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu

Podkladem pro uzavřenl této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 8'62017 podaná na základě
Yýzvy k podání nabídek pro Veřejnou zakázku malého rozsahu nazvanou ,,Přivaděč VyšníLhoiy zeÍmanice, stupně 2,3'43 a í6" - proiektová dokumentace, stavba č 3041
Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace (projektová dokumentace pro stavební
povo|ení/ohlášení a prováděnÍ stavby v rozsahu vyhlášky č' 499/2006 sb o dokumentaci staveb
v platném znění)' Rozsah prací zahrnuje návÍh opÍavy čtyř spádových stupňů (stupně č'2 v km 8 190
(púvodně 6 930)' stupně č'3 V km 7'710 (půVodně 6 450), stupně č'l3 V km 4 981 (půVodně 3 720) a
stupně č 16 V km 4160 (půVodně 2,900)) na přivaděčiVyšni Lhoty _ Žermanice Vsouladu sezávěry
plůzkumu'' jehož součásti ]e i stavebně technický prŮzkum betonoVých
''lnŽénýrskogeologického
konstrukcí spádových stupňú provedeného írmou ALGoN4AN-ZH'
V03/20T5 potápěčského
průzkumu provedeného firmou Ekoaqua v'o s V 09/2012 a a1l2a15 a odborného posudku (stupeň
č''l6) provedeného frrmou STAVEXIs s'r o' V 09/2015

sro

Při plnění předmětu télo srn|ouvy budé zhotovitel postupovat podle této sm oUvy o di c
Pro Výše Uvedenou akcr se zhotovitel zavazuje zajistit a objednate uhradit

2'1

Projektovou dokumentaci. kteÍá bude obsahoval

.
.
.

geodetlcké zaměřeni zájmoVých lokalit,
za]ištění údaju o prutocich
pro]ekt opravy čtyř spádových stupňu (stupně č2 Vkm 8,190 (půVodně 6,930) stupně č3
ýkm1'710 (pÚVodně 6,450). stupně č'13 Vkrn 4981 (púvodně 3 720) a stupně č 16 V km
4'160 (puvodně 2.90o)) na přivaděalVyŠnl Lhoty - Žérmanlce V rozsahu nutném pÍo stavebnl
povo enÍ nebo ohláŠeni stavby' Výběr zhotovite|e a rea izaci stavby dle Vyhlášky Č 499/2006
strána

1

(ce kem 6)

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
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2'

sb_ o dokumentacl staveb V platném znění a poŽadavkŮ
zákona
Veřejnych zakázek V platnem znenl

č 134t2o16

sh',

o

zadáýání

v připadě náVrhu

na odstraněni stávajicich staveb dílÓi dokumentacl bouracÍch prací
podle
, ó dokume"t".' .t""J" pjuinjil.řěnr
Vvoracování hydrotechnlckých a stat;ckých výpoČtu
na zákl;dé u|r,oaňo."n, provedených
prúzku.nu
přílohy č' 8 vyhlášky č' 499/2006 sb

a Jellch pÍojednáni s objednaleiem'
náVrh réceptury betonu projednotlivé konskukce
biologické.hodnocení zélmových Územi zplacoVané opráVněnou
osobou,

majetkopráVní náležitosti v rozsahu nutném pro-'tzemní

,l

katastrální mapy
zájmového ÚzemÍ se zakresléním situace stavov'a
zov,
vlpisv"""r'l""l
z iájJstrJ nemovitostÍ
formou
'
výpisu z Jistu vlastnictví pro parcely dotčeňé
stavooí'
íntormaňn:
Výpisy
z
katastru
'
nemovltostl
pro sousední palcely'
lnvenlanzaci dlevin uÍČenýchke' kácenl a dotčených
stavbou vČetnésituace na pookladu
kálastÍálni mapy' V lnVentáÍizaci'-bu_de uv"dun p;uÁ;;
ř;;;_";;iJ,"'r,"
,o,o Vypíacováni
poloŽkového rozpočtu) a průměr kmene
ve výŠce1,3 m nad zemI lpro oováteni xe káceni;'
barevnou fotodokumentaci současneho .tauu za1rnou"r'o
JierniiHštJ ouoouci"t' st"uel
s datem poiízen' a popjsem lokalizace'
náVrh havar|niho plánu a povodnového planL pío provádéni
stavbv
plán BoZP zpracovaný opíáVněnou
oso6ou
sol'jpis stavebních pracÍ, dodávek a sluŽeb Vcetné
výkazu Vyměr a leho Výpočtu V členění
objektů'a' pÍovoznlch souboru
ovor', poootácrlocénénýV cU
!::P,_.j"'"^"9l'"h'
prls,usneho
roku ( V pare Č' 1) a neocenény
Jako součást zad;Vac| Jokumentace pro vyber
zhotovltele stavby Neocenénv soL]pis .t"íu'o"i"r. piu"i'o_oJJ"Jř
VČetně vykazu
výmer a ieho vÝooctu' vcetná ieho_ elekhonlcke p,jaáóv
""""ř;o
s"j"'"jr""ři
)ozadavky zákona
č 134/2016 sb. o zadávánÍ u.i"1nyi"rl
prováděcích
;;:ililých
předpisú'
'ár.l'ěr.-u"pi;,;;;-;;";'J

vi

-

technlcke podmlnky podíe piisluŠnýchustanovení zákona
ě.134/2016

veiejných zakázeh

V platném znénr

sb'' o

zadáVání

Dokladovou část dokumentace' která budé obsahovat:

.
.

kompletnl stanoviska Dotiebná

oro. Územní a' stavební řÍzení případně ohláŠenÍ
stavby'
dokJady o pío1ednáni véetnésoL]hiasu oÍgánů ochranv pr;roav
a stainis-riJuu
doklady potřebné pro vypracováni pro]ek-love a"r."'á,it"."
á
q'

p.

tlzeni' vy;aoreni
a stanoVJska vlastnlku veleiné infrastíuktLry ld"p,"""í
j;;t n,iia
"i"věĚni
občanská Vybavenost' veié1ne prosnanstvi' srávoy sour<romlcř'ii".-tiitui
';tr.""tr;kiu;;'
'n'r."strul't,,r",

o"re uy1aaien''
rozňodnutl dotčéných'orgánů a úpiip3tt
ó"r''"'uř)"r'ši""
zapracovanl
podminek z Výse uveoenych doklaáu
do dókllm""t"." ;,i i"ňu5ř'uJl '_''''
souhlasy se Vstupem a s dočasným uŽivánim pozemiri
cizi"n vL.inir.t dotčených budoucí
realizaci díla případně ná]'emní smlouVy k dotče"v. pói".il,i-",
*tere uuoou
navrženy pro příjezd ke staveništi (Vzoismlouvy Ji.r''"to"it"r
"c"I'i"'ilzl"mxu'
;ři"in"'u'"l,
smloL]vy o bLdouc; kupni smJouvé piípadn;
"ř
o "|:"iá
óuoo*'J-h-!,ňiouvacn
ozitzeni
Věcného biemene nebo smlouvv o pravll provésl
".touuy
.t"ui'u i alri"n|. iá."'tu. . t'"'y'
záborem lvzory smluV sr znotovitét vyžaoe oá obl"d";i;ď
stanovlska

'
.

a

2'3. Provádění autorského dozoru hlavního pro]ektanta
stavby a pro]ektanta dllČich části projektu
stavby Včetně prováděni autorského do'orú u,am"i poapúrru;Jniáořrni"ň'ein"no"t'
stavby (ze]ména geologie aeodézie, geotechnika] ;ůik;'il;;' 'h;á;iogre, pro1"it"nt"
hydíogeolog]e apod

2

4

25

nyarautit<a

)

Doplňovanr-a úpravu podkladu pnloh PD a jednotlivých
části Výkresové dokumentace, pokud o
tyto pozada spíavri ulad V p.l'béhu ilzen; n"oo por."J
tyr,í
z ploJedranl
V technlc(e íaoéoblednate e TuIo Činnost
'.';;;; ;;ř;;""
má zl"otovitel za\aliUlov;no.'u
aál" o'r"
Dohumentacl d|e Čl 21 v6Ťl vyholovel|(n vlŠtene podooe
slm Že pare Č1bLde 1av'c
obsal-ovat sérrostaIny ocenénv polozhovy_ ro'oo."t
ióup.'o,".'
D;"";;;" ookune1tace
píedána Vjednom Výhotoveni ňa nosiči
-'á"š, -'"i"] -liřs
"
iD Ve r-.ai";ňár'
or" pot;,nl
obled'ratele Dolléoovou casl pÍo|e||oVé doíuŤentace p,"i"
)r,"i""it"r oĚ,"aři"'' "u ong'n"'"
lx v'elektron cke' podobě' Vyl sky c 1_3 ploJextove o"*i''""r""" Ě"l"""á,ňá.ry
a-rtor'zacn:m"
ra7itheÍr ě poopisem
zoaoou"on"no ." oooá; ňi;;""' zaKazký l]'
'ilospoaarštvrautorizovaná osoba V'astupce
'notov're|e
oboru stavby
Vodniho
a'_lárninjr,ř'iřz"nyr"tui
1prip

Strana 2 (celkem 6)

Vodohospodářské stavby) podle zákona č' 360/1992 sb' a dalšíobory autorizace
obsahu píojektovédokumentace'

2'6' VyšŠípočet VyhotovenÍ jednotlivých óástí

díla v tištěnépodobě

úhradu nepřesahujlcí náklady na reprografické práce'

V

závislosti na

než je uvedeno uč| 2'5. za

3. Doba Dlnění

3'1' Zhotovitél je povinen zahá]it pláce na plněnÍ předmět! smlouvy
bezodkladně po nabytí Účinnosti této smlouvy o dÍlo

3'2' zhotovitel se zavazuje provést:
práce dle Ól 2'1
práce dle ól. 2 2
pÍáce d|é č|' 2'3.

3'3

a

řádně Vnlch pokračovat

do 31.01. 20'18
do 30.06. 20'18

realizace stavby

V prfrběhu

Termín dokončeníjezávislý na řádném a VčasnémsplněnI součinnosti ob]ednatele dohodnuté Ve
smlouvě' Po dobu prod|ení objednatelé s plněním součrnnosti nenÍ zhotovitel v prodlení
splněním závazku Nedojdé-li mézi stranami kjiné dohodě, prodluŽuje se termin dokončenídíIa
nebo jeho části o dobu shodnou s dobou prodlenÍ objednatele V plněnÍjeho sot]činnosti'

4. cena díla a platební Dodmínkv

4.1' cena díla v rozsahu dle čl' 2 této smlouvy je stanovéna na základě nabídky zhotovite|e ze dne
8 6'2017 a činí:

práce dle

čl 2

1'

oráce dle čl.

2'2'

práce dle čl'

2'3

680 400'_ Kč bez DPH
í32 800.- Kč bez DPH
813 200'- Kč bez DPH

450'- Kč/hod

cena díla je sjednána jako cena pevná Ve smys|u

s 2620 odst. 1 občanskéhozákoníku'
odchylně od tohoto ustanovéní lze cenu díla měnit pouze postupem a V souIadu sčl. 5 této

42

cena ]e stanovena jako cena celková, DPH bude vypočtena Vplatné sazbě pro projekční a
inženýrskou ěinnost V době Vystavení faktury zhotovitelem'

4'3' V ceně jsot] zahrnuty veŠkerénáklady' které bude nutné VynaloŽit pii prováděni dÍla ze strany
4

4

zhotov ele

Podkladem pro zaplaceni sjednané ceny je faktura, která bude obsahovat náleŽitostr daňového
dokladu podle zákona ě' 235l2a04 sb' o dani z přidané hodnoty Ve znění pozdějších předpisů
splatnost faktury je 30 dnŮ ode dne jejího doručeníobjednateli

4.5' Faktura bude doručena na adresL] objednatele doporučeně poštou nebo osobně na podatelnu
V

4

sÍdle objednatele

6' opÍávněně vystavenou fakturu je objednatel povinen zaplat]t. odmitnout jeji úhradu je objednatel
opráVněn jen do uplynutí data jejÍ splatnosti a pouze v prípadě' že předaná část dila má

nedodělky nebo Vady nebo faktura neobsahuje něktérou z náleŽitostí daňového dokladu Tato
skutečnost opÍavňuje objednatele k Vrácení faktury bez provedéníúhrady' Pokud není V této
smlouvě (nébo Ve smluvnírn dodatku) pro konkrétnípřipady dohodnuto ]inak, práVo fakturovat
Vzniká zhotoviteli dnem předáni předmětu díla bez vad a nedodělkú objednate]i, vpřipadě
sjednání dílčíhoplnění dnem předáni příslušnéčásti předmětu díla bez vad a nedodělků
objednateli.

4

7' zhotovite souhlasí s p|atbou DPH na účelmístně přislušného spíáVce daně V připadě' Že bude
V registru plátcu DPH označen jako nespolehlivý nebo bude poŽadovat úhradu na jiný neŽ
zveřejněný bankovni účelpodes109odst'2pism c) zákonač 235/2004 sb , o danl zpřldané
hodnoty Ve zněni pozdějších předpisů'

4'8 V

připadě di|čího p|nění bude postupováno
z pndané hodnoty' V platném zněni

49

V

souladu s s 21 odst

8zák Č 235/2004 sb

. o danr

cenadÍla. platebni podminky a změny ceny díla jsou Ve smouvé upraveny komplexně zejména
VČl 4 a 5 této smouvy Pro Vyoučeni pochybností srn|uvní strany vylučujípouŽití ustanovenl
s 2611. s 2620 odst' 2 a s 2622 občanskéhozákoniku

Slrana 3 (celkem 6)

Podmínkv změnv siednaíécenv
5'1' V případě potřeby změny činnosti na základě okolností, které nemohly být při zadání dlla
předpokládány, bude cena sníženao méněpráce či zvýŠena o dodatečnépráce na základě
dohody obou smluvních stran' která bude podkladem pro změnu smluvního Vztahu formou
5.

písemného dodatku k této srnlouvě'

6. spolupúsobéníobiednatele

61

objednatel se bude

V

prúběhu pracÍ Žúčastňovatjednánl svolaných zhotovltelem

VyŽádání poskytovat zhotoviteli informace ve Vazbě na předmět díla

á bude

na

7. Konlrola ořúběhu zhotovení dila

7'1 Pro účelykontroly

prúběhu zhotovení dila

a jeho částíorganizu]e zhotovitel Výrobni

Výbory

v termínech nezbytných pro řádné prováděni kontroly, nejméně Však dva Výrobní VýboÍy, pokud

se zhotovitel s objednatelem nedohodne jinak zhotovitél je povlnen oznámit objednateli a daiŠÍm
zainteresovaným osobám konání Výrobních výborŮ písemně a nejméně pět pracovních dnI před
jeho konáním

72' VýÍobních Výborů sé povinně účastnizástupci

objednatele a zástupci zhotovltele' KaŽdá ze
smluvních stran má práVo přizvat na Výrobní Výbor i jiné osoby, jejichž Účast pok|é á za
nezbytnou

7.3' obsahem Výrobního výboru je ze]ména ŽpráVa zhotovitele o postupu prací na zhotovénídíJa
nebo jeho části, kontrola časovéhoa Věcného plnění, připomÍnky a podněty a stanovení
případných nápravných opatření a úkolú.

7'4 zholoýiÍe| pořizuje z výrobního Výboru zápis o jednánÍ' který V písemné podobě zaŠlevšem
zÚčastněným do 5 pracovnich dnů po skončeníVýrobnÍho výboru' Zhotovitel je povinen
aÍchivovat Žápisy z Výrobních Výborů včetně případných dalŠíchdokumentů, ktérébyly
předmětem jednání'

8.

zářuční podmínkv a odDovědnost za vadv dila

8'1' Dílo (projektová dokumentace) má Vady' pokud neodpovidá smlouvě, případně je podle něho
stavba (nebo její dílčíčást) neproveditelná'

8'2

zhotovitel odpovÍdá za spráVnost a úplnostjím zpracovaného díla'

8'3. zhotovitel ručíVzáruční době 60 měsíců odé dne protokolárního předání a převzeti djla za
bezvadnost a Úp|nost provedeného dila tzn, že dílo nebo jakákoli jeho součást vokamŽiku
předáni splňuje požadavky této smlouvy, technických podmínek zadávací dokumentace a
veškerých platných předpisů a technických podmínek Vztahujících se k předmětu díla a to bez
ohledu na to, zda byly vady dila objednatelem při přebíráni zjištěny nebo nikoliv' Zhotovitel
neodpovídá za Vady Vzniklé po předáni dÍla změnou Výchozích podminek (tj pláVních předpisÚ'
nolem, podkladÚ sortimentu VýÍobkŮ, technickým pokrokem apod.)'

8.4' objednate|je povinen umožnit zhotov

te|i odstranění Vad a nedodělkŮ'

8.5 Reklamované Vady a nedodělky odstraní zhotov el na sVé náklady

V terminu do 14 dní po
obdÉenípísemné VýzVy ob]ednatele TermÍn odstranění reklamovaných Vad a nedodělkŮ lze Ve
sloŽitých přÍpadech prod ouŽit po dohodě zhotovitele s objednatelem Na provedenou opravu
Vady poskytne zhotovitel novou zárukL] za jakosl přičemŽ záruční doba skonČl současne se

záruční dobou s]ednanou pro dí]o]ako celek dle bodu 8 3' tohoto článku smlouvy

8

6

9.

sankčni uiednáni a náhřada škodv

Nároky z Vad dila se UplatňujÍ dle zákona č' 89/2012
s 2615 a nás edujlcí

sb

občanský zákoník

V platném

znění d]e

smluvni pokuta Ve Výši 0,5 % z celkové ceny día za každý kalendářni dén prodlenl se sjednáVá
pro připad prod|eni zhotovitele s dokončeníma předánim dila d]e čl 3 bodu 3'2'
srn|uvnl Úrok z pÍodleníVé VýŠi0'5 % zdluŽné čásÍky za každý kalendářnÍ den prodienl se
sjednáVá pro připad prodleni objednate e s úhradou fak1ury'
slÍana 4 (celkem 6)

smluvní pokuta ve Výši 2 000,_ Kč za každý kalendářní den pÍodleníse sjednáVá pro případ
nedodrŽeníteÍmínu odstraněnívady nebo nedodělku zhotovitelem dle čl' 8' bodu 8'5.
Pro případ poruŠeni ujednáni uvedeného Včl 12 bod 12'3 této smouvy uhÍadi zhotovitel

objednatelijednorázovou smluvnI pokutu Ve VýŠi10 % 2 celkové ceny plnění dle této smlouvy' a
o to se splatnosti do 14 dnŮ od vystavení faktury'

smluvní pokuty sjednané touto sm|olvou zaplatí povlnná strana nezáVisle na zavinění a na torn,
zda a V jaké Výši Vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně' smluVDí pokuty se
nezapočítávajína náhÍadu Škody.

í0. odatouoení od 6mlouw

10'1' Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránici řádnému plnění této smlouvy, le

tato strana povinna tuto skutéčnost bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé straně a
vyvolat jednání zástupců srnluvních skan'
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objednatelje opráVněn jednostranně odstoupit od smouvy vpřípadě, že zhotovitel neprovádÍ
dÍlo Vsouladu s touto smlouvou a v souladu se zadáVacími podmínkami a neodstranÍ tyto
nedostatky ani V dodatečně stanovené přiměřené |hůtě a zpúsobí tak objednateli škodu' Dále je
objednatel opráVněn jednostlanně odstoupit od smlouvy V případě, Že zhotovitelje bezdůVodně
V prodlení s pÍováděním pÍací podle této smlouvy o dobu deišÍ neŽ 30 dnú'

10'3 Jednostranné odstoupenÍod smlouvy odstupu]ícísmluvní skana písemně oznámi

druhé straně

s uvedenÍm dne' ke kterému odstupuje od smlouvy a s uvédenímdůVodu odstoupenl

í1. zvláštni uiednání

11'1' zhotovitel potvŽuje' Že se Vplném rozsahu séznámil sobsahem a povaho! dila, Žejsou

mu

známy Veškeré technické, kva]itativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a Že disponuje
takovými kapacitami a odbornými zna|ostmi' které jsou pro provedení díla nezbytné'

11'2. zhotovite] je povinen při plněni této smlouvy postupovat podle platných téchnických norem a
předpisů

11'3. objednatelje opráVněn pouŽit předmét dÍla k
omezení'

Účelť]m Vyplývajícím z této srnlouvy

bezjakéhokoli

11.4' zhotovite|, po předchozím písemném souhlasu objednatele' múŽe práce' které jsou předmětém
plněnítétosmlouvy' dodat a VyÍakturovat objednateli i před sjednano! doboLr plněnÍ'

11.5 ob]ednatel je opráVněn přerušit plnění předmětu smlouvy

V případě nedostatku finančnich
prostředkú' a to bez moŽnosti !platněnÍ sankcÍ a nároku na náhradu škody Vůčiobjednateli.

11'6 V přlpadě Že dojde k odstoupeni od léto smlouvy z důVodŮ na strané ob]ednatele, bude
zhotovitel práce rozpracované ké dnl odstoupení fakturovat objednateli Ve VýŠirozsahu

Vykonaných prací ke dni odstoupeni od této smlouvy a to podílem ze sjednané ceny dle č|' 4'
za provedené práce uvedené v čl 2'

11'7. smluvní stÍany Vylučujípoužiti ustanovenÍ s 2609 občanskéhozákoníku.
12.

závě.ečná uiednáni

12'1 Pňva a

povinnosti smluvních stran touto smlouvou Výs]ovně neupÍavená se řídi přís|uŠnýml
ustanovením občanského zákoníku a souvlsejíclmi práVnimi předpisy V platném znění
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12

3

Rozsah' podmínky a poŽadavky na provedení tohoto díla jsou specifikovány:
a) v této smlouvě
b) V nabídce zhotovitele ze dne 8'6 2017
Výše zmíněné dokun]enty musi býl chápány iako komplexni navzájem se Vysvětlujici a
doplňu]íci, V případě jakéhokolV rozporu mají Vzájemnou přednost V pořadi VýŠes1anoveném
Zhotovilel neni opráVněn pos1oupit. převést ani zastavt tuto smlouvu ani jakákol pÍáVa'
povinnost' dluhy' pohledáVky nebo nároky VyplýVajíci z této smlouvy bez předchoziho
pisemného souh asu objednate e

124. Tato smlouva múŽe být měněna pouze písemně' a to Vzestupně oČíslovanýml dodatky
smlouVě o dílo. které budou odsouhlaseny oběma smluvnimi stranam
Strana 5 (celkem 6)

ke

í.."

I
!

12'5' Pro účé|ytéto smlouvy se

VyluÓuje uzavření smlouvy resp' uzavření dodatku k této sm|ou!
důsledku přijetÍ nabldky jedné sm|uvní strany druhou smluvní stranou sjakýmkoliv (byť
nepodstatnými) odchylkami nebo dodatky'
V

126' smluvní strany

Vylučují pouŽití první Věty ustanovénís 558 odst' 2 občanskéhozákoník
smluvní stlany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před Žádný
ustanovením zákona'

?arna
otáÍ'.i

127' smluvní strany shodně

prohlaŠuji' Že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně pieČetly
smlouva byla uzavřena po Vzájemném pro]ednání na základě jejich svobodné Vůle, nikoliv
Vtísni a za nápadně nevýhodných podmínek obě smluvní strany potvlzuji spráVnost a
autenliČnost této smlouvy svym podpiseřr

12

8'

smlouva je sepsána Ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, každá srnluvní strana obdrží
dva Výtisky smlouva nabýVá platnosti dnem uzavření a Účinnosti dnem zveřejnění V registru

sml!v.
12

9'

Zhotovitel souhlas{ s tÍm' aby za Účelem sjednání a uzavření této smlouvy Povodi odry státní
podnik zajiŠťoval'zpracováVal a lchováVal v písemné,lrstinné a automatizované podobě jeho
osobní údaje vé smyslu zák. č 10112000 sb'' o ochraně osobnÍch Údajů' ve znění pozdějších
předpisů'

'12'1o'za účelemzveřejnění této smlouvy v légishu smluv uděluje zhotovitel souhlas na dobu
neurčitou se zvéřejněním svých osobnÍch Údajů V registru smluV

12'11. smluvni strany výslovně souhlasí, Že tato smlouva bude zveřejněna podle Žák'č' 340i2015

sb',

zákon o registru smluv, ve znění pozdějŠíchpředpisů' a to Včetně přÍloh' dodatkŮ, odvozených
dokumentŮ a metadat' za tím účelemse smluvní skany zavazují v rámcj kontraktačního
procesu připravit smlouvu V otévřeném a strojově čitelném formátu'

12'12'smluvni strany se dohodly, Že tuto smlouvu zveřéjnív régistru smluV Povodl odry, státni podnik
do 30 dnú od jejího uzavření' V případě nesplnění této smluvnl povinnosti uveřejnÍ smlouvu
druhá smluvní strana'
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