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sMLoWA o oÍro

"Výměna střešníkrytiny na budovu spŠsMělníkno
Číslozhotovitele:

Tato SML6IIVA o oÍr,o (dále jen ,,Smlouva") je uzavřena ve smyslu ustanovení l 2586 a násl. ztkona
č).8g/20l2 Sb., oběanshý zátkonk,ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,oběanský zákoník")

\/ßZI
Střední prumyslová škola stavební, Mělník, Českobratrská 386
se sídlem: Českobratľská 386,276 01

Mělník

zastoupený: Ing. Jitkou Hoľáčkovou, ředitelka školy

IČ: 495 189 33

DIC:CZ 495 189 33
Bankovní spojení: KB Mělník
Čísloúětu: 1 9 _ 206130257 l0l00

NA STRANĚ JEDNÉ(DÁtE JEN,,objednatel")

A

zastoupenou:

Pavel Sedláček
Máchova 2620 Mélnik 27 6 0I
Pavel Sedláček

ICO:

6641 1858

DIČ:
bankovní spojení:
čísloúětu:

cs uemĺt

jméno
sídlo:

c27206290894
466Ż91'399/0800

zástupce pľo věcná jednání:

NA STRANĚ

onum

(DÁLE JEN,,Zhotovĺtel")

OBJEDNATEL A ZH}TOVITEL SPOLEČNĚ JEN,,Smluvní stľany"

1

1.1

1.2

UCEL SMLOUVY
Tato Smlouva je uzavírźnamezi objednatelem a Zhotovitelem na zźlkladě qýsledků zadźxaciho
ŕízenina veřejnou zakźnku malého rozsahu na stavební pľáce s nânem,,Výměna střešní krytiny
na budově spŠsľĺělník"(dále jen ,'Veřejná zakázka").
Tato Smlouva je uzavírâna za účelemrealizace Veřejné zakâzky, resp. za účelemqýměny střešní
krýiny v souladu se soupisem prací. Cílem této Smlouvy je tedy úpľavadvoustranného právního
vztahu mezi Smluvními stľanami' jehož obsahem jsou práva a povinnosti souvisejíci s realizací
Veřejné zakâzky v souladu s příslušnými platnými právními předpisy tak, aby Smluvní stľany měly
možnost při nejvyššímožné míře pľávníjistoţ realizovat prźxa a plnit povinnosti touto Smlouvou
založené.Podrobnosti jsou upraveĺy v zadźlvacíchpodmínkách na Veřejnou zaktĺzkl a dále v této
Smlouvě.

2.

pŘnoľĺĚľsMLoUvY

2'l

Předmětem Smlouvy
budovy školy.

2.2

Předmětem Smlouvy

je povinnost

Zhotovitele provést dílo spoěívajícíve qýměně střešní krýiny

je tedy povinnost Zhotovitele pľovéstdílo spočívajícíve qýměně střešní
krytiny budovy školy v souladu s ýkazem výměľ a včetně ekologického odstranění odpadů

vzniklých při této činnosti v sídle objednatele dle požadavků objednatele stanovených dále v této
Smlouvě a vyplývajícich ze zadâvacích podmínek na Veřejnou zakâzku a vyplněného a naceněného
výkazu qýměľ (viz Příloha č,' Ż této Smlouvy) (dále jen ,'Dílo"), a to řádně, bez vad a nedodělků' na
svůj náklad a nebezpečí.

Ż.3
3.l

Veškeľéodchylky od specifikace Díla mohou bý Zhotovitelem pľováděny pouze tehdy' budou-li
předem písemně odsouhlaseny objednatelem. Jestliže Zhotovitel provede prâce ajiná plnění nad
tento ľámec, nemá nárok na jejich zaplacení.

je dále

povinnost objednatele zap|atit Zhotoviteli za ŕâdně a věas
stanovených v ěl. 4 této Smlouvy.
azapodmínek
ýši

Předmětem této Smlouvy
provedené Dílo cęnu ve

3.

DoBA A MÍsTo PLNňNÍ

3.2

Zhotovitel je povinen provést Dílo nejpozději do 60 dní od podpisu smlouly. Zhotovitel se
zavazuje zahétjitrealizaci Díla ihned po nabytí úěinnosti této Smlouvy.

5.5

Místem plnění je sídlo objednatele.

3.4

Termín předání staveniště bude upřesněn objednatelem po oboustranném podpisu smlouvy.

4.

CENA A PLATEBľÍ ponľĺÍľxy

4.1

4'Ż

Celková ceîaZa realizaci Díla dle č)l' 2'l této Smlouvy byla stanovena nabídkou Zhotovitele
podanou v rámci zadźlvaciho řizení na Veřejnou zakź.zkll a činíl 025 8l5,- Kč bez daně zpřidané
DPH ěiní v souladu s aktuálně platnou a účinnouprávní űpravou 2l Yo,
hodnoţ (dále jen
',DPI{").
tedy 2l5 42l,-Kč,. Celková cena věetně DPH tedy ěiní I24l Ż36,-Kě (dále jen ,,Cenaoo).
Cena je stanovena pro celý rozsah pře<lmětu plnění této Smlouvy jako cena koneěná, pevná a
nepřekročitelná. V Ceně jsou zahrnuţ veškerénáklady Zhotovitele na realizaci Díla, tedy veškeré
prâce, dodávky, služby, poplatĘ, výkony a dalšíěinnosti nutné pľo řádné splnění předmětu této
Smlouvy.

4.3

4.4

Cenu je možnézměnit či překročit pouze v případě zmény příslušných právních předpisů
upravujících\.ýši DPH (v takovém případě bude účtovánaDPH ve qýši platné k datu uskuteěnění
zdanitelného plnění) nebo v souladu s čl. 4.8.

Cena bude Zhotoviteli ţlrazena bezhotovostním převodem

v

ěeské měně na zź,1ľ.laděfaktury.

Fakturace bude pľobíhat jednou měsíěně na zźlkladě skuteěně pľovedených prací. Součástífaktury
bude potvľzený soupis ukončených prací v daném období.
4.5

Faktura bude obsahovatnáiežitosti daňového a účetníhodokladu podle zákonač,.5631199l Sb., o
úěetnictví, ve znění pozdějšíchpředpisů, a zâkona ě.23512004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
zněnípozdějšíchpředpisů, (edná se především o označenífaktury a její ěíslo' obchodní ťlrmulntaev,
sídlo a IČo oujeanatele, předmět Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou částku bezlvčetně DPH)
a bude mít nâležitosti obchodní listiny dle $ 435 občanskéhozákoníku. Faktuľa bude oznaěena
evidenčnímě íslem smlouvy obj ednatele (v iz záthlav í této Smlouvy).

4.6

objednatel je oprávněn vrátit fakturu do konce doby splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné
náležitosti či údaje nebo pokud požadovanénáležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém
případě sę doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počínáběžet ode dne doručeníopravené
nebo doplněné faktury objednateli. objednatel není v takovém případě v pľodlení.

4.7

Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doruěení objednateli. Povinnost objednatele zap|atitCenu

je splněna odepsáním příslušnéčástĘ zűétu objednatele. objednatel neposkytuje zâlohy. Platby
budou pľobíhat ýhradně v Kč (CZK), rovněž veškeré cenové údaje na faktuře budou v této měně.

4.8

5

5.l

Pľźrcepožadovanéobjednatelem nad ujednaný nebo projektem stanovený ľozsah prací, kteľé
přesáhnou Cenu, budou řešeny jako vícepľáce v souladu s příslušnými právními předpisy zápisem do
stavebního deníku ajako vícepráce budou objednatelem uhrazeny.

pŘnoÁľÍ A PŘEvZETÍ DÍLA
Smluvní Strany se dohodly, žeDí|obude předáno objednateli najednou jako celek. Zhotovite|wzve
objednatele k přejímacímuŕízeninejméně 3 pracovní dny předem.

5.Ż o

vadách a nedodělcích zjištěných a uplatněných v ľámci přejímacihoŕízęníbude sepsán zźryis a
Zhotovitel je odstraní nejpozději do 14 ka|endźtřníchdnů ode dne konání prvního termínu
přejímacího řízení.

5.3

Dílo se povaźuje zapředané až po odstľanění veškeých případných vad

a nedodělků, což objednatel

potvrdí do předávacího protokolu.

6.

BEZPEčNoST A oCHRANA ZDRAVÍ

6.1

Zhotovitel se zavazuje:

a)
b)
c)
6.2

dodržet veškerépříslušnébezpečnostní, hygienické, pożární, ekologické a jiné předpisy a
předpisy ýkajícíse bezpečnosti a ochrany zdraví při pľáci na Staveništi;
zajistit vlastní dozor nad bezpečnostípráce a provádět soustavnou kontrolu nad bezpečností
pľáce či činnosti na Staveništi ve smyslu příslušných pľávních předpisů;

vybavit sebe a své pracovníky osobními ochrannými prostředĘ podle pľofesí, ěinnosti a nzik
na Staveništi.

Zhotovitel se ve spolupľáci s objednatelem seznámí s riziky na Staveništi, upozorní své pracovníĘ
a urěí způsob ochľany a prevence proti úrazůmajinému poškození zdtaví'

6.3

Zhotovite| upozoľní objednatele na všechny okolnosti' které by mohly vést při jeho ěinnosti na
Staveništi k ohĺoženíźivota a zdraví pracovníků objednatele nebo dalšíchosob'

6.4

Zhotovitel si je vědom, že odpovídâi za škodu způsobenou věcí, jichŽ bylo při plnění povinností
použito, aźe se této odpovědnosti nemůžezprostit.

7.

PRÁvA A PovINNosTI sMLUvNÍcH sTRAN

7.1

Zhotovitel bude provádět denní úkliđStaveniště a dalšíchpľostor dotčených prováděním Díla.

7.2

Zhotovitel zajistí po celou dobu provádění prací, v době provádění prací, přítomnost odpovědné
osoby řídícípruběh pľací(např. stavbyvedoucí, mistľ atd.).

7.3

Zhotovitel zajistí, aby po celou dobu provádění pľacíbyl na Staveništi dostupný stavební deník, do
něhož budou zapisovány všechny skutečnosti majícívliv na plnění Smlouvy, zejména údaje o
ěasovém postupu prací ajejichjakosti a zdůvodněníodchylek prováděných prací.

7.4

Zhotovitel je povinen provádět pľáce, kteľéjsou předmětem Smlouvy, svými zaměstnanci. Pokud
bude provádět práci prostřednictvím subdodavatelů, odpovídá za plnění včetně odpovědnosti za
škody, jako by činnost prováděl sám.

7.5

její ěásti se musí odstraňovat, bourat, demontovat, popřípadě přemísťovat tak, aby v
pľůběhu prací nedošlo k ohroženíbezpeěnosti, života a zdraví osob, ke vzniku poźátru a k
Stavba nebo

nekontrolovatelnému porušenístability stavby nebo její ěásti.
7.6

Zhotovitel si zajistí v potřebném rozsahu povolení zttboru veřejných ploch (budou-li třeba).
Zhotovitel si zajistí vlastní měření odebľanévody a elektřiny, koneěná spotřeba bude uhľazena
objednateli. Stavební suť bude průběžně a bezpečně likvidována (dle příslušných právních
předpisů).

7.7

Zhotovitel zajistí plnou, plynulou a věasnou informovanost objednatele o termínech a způsobu
prováděných prací.

7.8

objednatel

je

opľávněn kontľolovat provádění

Díla pľostřednictvím sých

prostřednictvím osoby, kterou k tomu písemně zmocní.

zaměstnanců či

7.9

Zhotovitelje povinen organizovat v souěinnosti s objednatelem kontrolní dny.

'7.10

Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně oznźmitjakoukoliv skutečnost, která by mohla mít,
bý' i částečně,vliv na schopnost Zhotovitele plnit jeho povinnosti vyplývající z této Smlouvy.
Takoqým oznámením však Zhotovitel není zbaven povinnosti nadále plnit povinnosti vypl;ývajícímu
z této Smlouvy.

1.tt

Dalšímioprávněnými zástupci objednatele ve věcech technicĘch (dále jen oprávněnými zástupci
objednatele) jsou: Ing. Jitka Horáčková, Mgr. Jindřich Tillinger

7.l2

oprávněnými zástupci Zhotovitele jsou:
Pavel Sedláček, tel: 605839804, E-Mail: psmonteznam.cz

7'l3

Zhotovitel má povinnost a zavazuje se řídit se při plnění této Smlouvy pokyny objednatele.
Povinnost Zhotovitele dle ustanovení Ş2594 odst. 1 občanského zákoníku upozornit objednatele na
nevhodnost poĘnů není tímto ustanovením dotčena' objednatel na odůvodněnévyżáđéní
poskytne

Zhotoviteli podklady nutné pro řádnou realizaciDila, a to jak v elektľonické podobě, tak vtištěné
podobě, pokud bude mít tyto k dispozici.

7.l4

Smluvní strany jsou povinny při plnění této Smlouvy vzźýemně spolupracovat, posĘrtnout st
vzâjemně veškerou součinnost nezbýně nutnou pro plnění této Smlouvy avzź|emně se informovat o
skuteěnostech, které jsou nebo mohou bý ýznamné pľo plnění této Smlouvy. Zhotovitel se též.
zavazuje k poskýnutí veškerépřípadnésouěinnosti při plnění povinností vypl;fuajících ze zâkona ě.
l3712006 Sb., o veřejných zakâzkérch,vezněni pozdějších předpisů (dále jen ,,Zźtkon o veřejných
zakźnkâch"). Zhotovitelje dále povinen umožnit kontľolu v místě plnění i kontrolu všech dokladů
souvisejícíchs realizací Díla, a to zejména v souladu se zákonem č,. 3201200l Sb', o finanční
kontrole, ve znění pozdějších předpisů' zákonem ě.255lŻ0l2 Sb., o kontrole (kontrolní řád)' ve
znění pozdějších předpisů, aNařízením Komise (ES) ě.438lŻ00l, kteým se stanoví prováděcí
pravidla knaţizení Rady (ES) č,. 126011999, pokud jde o řídicí a kontrolní systémy pľo pomoc
poskýovanou ze strukturálních fondů' Týo povinnosti trvají i po ukoněení této Smlouvy.

'l5

Zhotovitel se zavazuje v průběhu plnění Smlouvy i po jejím ukoněení zachovtşat mlčenlivost o
všech skuteěnostech, o kteých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy. Tato
povinnost mlčenlivosti se vztahuje na všechny zaměstnance a spolupracovníky Zhotovitele i po

7

skončenítwâni této Smlouvy.

7.16

Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemnéhosouhlasu objednatele provádět jakékoliv
zâpoéţsých pohledávek vůčiobjednateli pľoti jakýmkoliv pohledávkám objednatele vůěi
Zhotoviteli, ani postupovat jakákoliv svoje prttva apohledávky vůčiobjednateli na třetí osoby.

7.17

Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu provádění Díla a tľvání Smlouvy vlastní platné pojištění
odpovědnosti Zhotovitele za škody vzniklé při qýkonu jeho podnikatelské činnosti.

'l8

Zhotovitel je povinen pľovést opatření, kterâ zajistí v případě nepřízniých povětľnostních vlivů
majetek objednatele proti poškození.

7

8.

PRoHLÁŠENÍsMLUvNÍcH STRAN

8.1

Zhotovitel pľohlašuje' že se v plném ľozsahu seznámil s obsahem a povahou předmětu plnění a že je
způsobilý k řádnému a včasnémuprovedení Díla dle této Smlouvy. Dále prohlašuje' že jsou mu
znźtmy veškeré technické, kvalitativní a jiné ĺezbytnépodmínky potřebné k bezchybnému plnění
Smlouvy' a že disponuje takoqými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému
plnění předmětu Smlouvy.

8.2

Zhotovitel bude zhotovovat Dílo podle sých odboľných znalostí, zkušeností' praxe' přijeho
zhotovování bude postupovat s náležitou odboľnou péěí,v souladu s touto Smlouvou, jejími
přílohami, v souladu se zadtlvacími podmínkami na Veřejnou zakâzku a dle pokynů a požadavků
Objednatele.

8.3

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi podklady' které mu byly objednatelem poskýnuţ a
je si vědom, źe nemilźe v průběhu plnění předmětu Smlouvy uplatnit náľoĘ na úpľavusmluvních
podmínek (zadání), a zavazuje se provést Dílo dle předaných podkladů, v souladu s obecně
zttvaznými pľávními předpisy a pokyny objednatele.

8.4

Smluvní strany prohlašují, že předmět Smlouvy není plněním nemožným a že Smlouvu uzavírají po
peělivém zyáňení všech možných důsledků.

8.5

Zhotovitel prohlašuje, źe neni předlužen a není mu mámo, že by bylo vůěi němu zahájeno
soudní rozhodnutí,
insolvenčníŕizení. Dále prohlašuje, že vůčiněmu není vydáno źáđné
ěi rozhodnutí správního, daňového ěi jiného orgánu nebo ľozhodce na plnění, které by mohlo bý
důvodem soudní exekuce na majetek Zhotovitele, nebo by mohlo mít jakkoliv negativní vliv na
schopnost Zhotovitele splnit povinnosti vypýajícíz této Smlouvy, a že takové řizęni nebylo vůěi
němu zahájeno.

osobní
po dobu trvání této Smlouvy zpracovźĺva|jeho
Zhotovitel, souhlasí s tím, aby objednatel
ěi případné kontľolní
o tło Smlouvě pľo úěely archivace,
údaje uvedené v této Smlouvě a údaje
souhlas
z pravnĺcn předpisti' Dále srým podpisem uděluje
činnosti nebo pro úěely vypl;ýv ajíci
a pro qýše uvedené irěely,
orotních údajůve výše uvedeném rozsahu
objednateli k"
"pru.ouánĺ.i"Ĺo

8.6

a to po dobu nezbytně nutnou'

sMLoUvY
PRÁVA L'v^D,sANKcE A oDSToUPENÍ oD

9
9.1

9.Ż
9.3

36 měsíců'která poěíná
provedené Dílo záruku za jakost v délce
Zhotovitel poskytuje objednateli na
a převzetím Di|a. Ztlruka
pľotokolu objednatelem i Zhotovitelem
předávacího
podpisu
dnęm
běžet
způsobeny objednatelem' třetí
u nichž Zhotovitel proktůe' źe by:ly
za jakost se nevztahuje na vaĄ,
orobou nebo nepředvídatelnou událostí'
odkladu poté' co se o nich domi'
Vady musí objednatel uplatnit u Zhotovite|ebezzbyteěného
je povinen
písemně oo'konjÎzźlruénidoby. objednatel
Případná ľeklamace musí bý uplatněna
Na zakladě požadavku
oznaéit a uvést' jak se projevuje'
reklamovanou vadu řádným způsobem
pľohlídku reklamované vady'
umožnit mu v dohodnutém termínu
povinen
je
objednatel
Zhotovitele
reklamace objednatele' K
následující den po přijetí písemné
Zhotovitel provede odbornou prohlídku
dnů ode
se písemně nejpozději do 30 kalendďních
vyjĺarit
povinen
je
Zhotovitel
podané reklamaci
je povinen v téżedobě po doľuěení reklamace
případäopráuněnä."klamace
V
reklamacę.
přţetí
dne
odstranit do 30
zahâjltpráce na oort
kalendářních dnů.

9.4

9.5

*cnĺ uudy. Ýudy

zavazllje
zjištěné v zźtruénidoběse zhotovitel

apŕevzeti objednatelem
Díle až do doby jeho úplnéhopředání
Zhotovitel nese nebezpeěí škody na
stvrzeného předávacím protokolem'
na odstranění vady
této Smlouvy' má objednatel právo
porušením
podstatným
plnění
Je-li vadné
této Smlouvy' Smluvní strany se
přiměřenou slevu nebo odstoupit od
opravou nebo úpravou Díla' na
bude považováno zejména:
dohodly, źe zapodstatné porušelríSmlouvy

a)
b)

pľodlení Zhotovitele

s

provedením Díla o více neŽ 30 dní;

9'6 Smlouvy;
porušenípovinnosti Zhotovitele dle ěl'

c)jestližeZhotovitelujistilobjednatele,žeDílomáurčitévlastnosti,zejménavlastnosti
ukáže
źâdĺévady' a toto ujištění se následně
vymíněné, anebo żeĺeÍJrźĺ
objednatelem
nepravdiqým;

d)
e)
9.6

9;t

stavu po dokončeníDíla;
nepředání Staveniště v odpovídajícím

nekvalitnípřípľavaStaveniště'

adoplnit řešeníDíla'
připomínek objednatele k Dílu' upľavit
je do
Zhotovitel je povinen na zźtk|adě
ěinedodělĘ' je Zhotovitel povinen odstranit
vady
zjištěny
apÍevzetiDíla
předání
Budou-li po
a nedoděĘ uvedeny'
protokoiu, u ně,nž3'ou takové vady
30 dnů od vyhotovení předávacího
objednateljedáleoprávněnodstoupitodSmlouvy,jestliŽezjisti,ŹeZhotovitel
nebo
určitéhodnoţ s cílem ovlivnit chování
zprostředkovával
nebo
přijímal
a) nabize|,dával'
nepřímo'
nebo někoho jiného' přímo nebo
jednaní kohokoliv, ať jIŹ Státního úředníka
vzadttvacimřízenínebopřiprováděníSmlouvy;nebo

b)zkľeslovaljakékolivskuteěnostizaúěelemovlivněnízadźxacihořízenínebopľovádění
Smlouvykeškoděobjednatele,včetněužitípodvodnýchpraktikkpotlaěeníasníŽeníýhod
volné a otevřené soutěže'

9.8
9.9

V případě pľodlenís úhľadou faktury je objednatel povinen uhradit Zhotoviteli úrok z prodlenĺ
zd|užnéěástĘ ve ýši stanovené příslušnými pľávními předpisy.

V

případě prodlení Zhotovitele s pľovedením Díla dle ěl. 3.Ż této Smlouvy je Zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 %o z Ceny zakaŽdý i započ,aţ den prođlení.

9.l0

V

9.1l

Vpřípadě porušenípovinností Zhotovitele dle ěl' 7.1,7.2,7.3 nebo 7.5 Smlouvy je Zhotovitel
povinen zap|atit objednateli smluvní pokutu ve qýši 5.000,- Kć za každý jednotliý případ.

9.l2

Smluvní pokuţ jsou splatné do 30 dní ode dne doručenívýnv k jejich zaplacení povinné Smluvní
straně. Zaplacenímjakékoliv smluvní pokuţ dle této Smlouvy nęní dotčena povinnost Zhotovitele
nahĺadit újmu vzniklou objednateli porušením smluvní povinnosti' které se smluvní pokuta t'ýká.
objednatel je oprávněn potadovat náhradu škody v plné ýši bez ohledu na ujednanou smluvní

případě porušení povinností Zhotovitele dle čl. 6.I,6.2 nebo 6.3 Smlouvy jeZhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve ýši 5.000,- Kě za každý jednotlivý případ'

pokutu.

9.13

9.l4

odstoupení od Smlouvy musí bý provedeno v písemnéfoľmě. odstoupením se zźtvazek založený
Smlouvou zľušuje od poěátku. Úeinry odstoupení nasĺâvají okamžikem doruěení odstoupení od
Smlouvy Zhotoviteli. odstoupení od Smlouvy se nedotyká práva na náhľadu škody vzniklého z
porušenísmluvní povinnosti, prtwa na zaplacení smluvní pokuty a úroku z pľodlení, pokud již dospěl
ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva. obdobné platí i pro předčasnéukončeníSmlouvy
jiným způsobem.
Smlouvu lze ukoněit na zâk|adě vzáýemné písemnédohody Smluvních stran případně odstoupením
některé ze Smluvních stľan.

10.

zÁvnnrČNÁ UsTANovENÍ

10.1

Tato Smlouva a ptáwa a povinnosti z ní vyplývajícíse řídíěesĘm pľávem. Prźxa a povinnosti
Smluvních stľan, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou' se řídíoběanským zttkoĺíkema předpisy
souvisejícími.

l0.2

Veškeré případnéspory vznik|é męzi Smluvními stranami ĺa zttkladě nebo v souvislosti s touto
Smlouvou budou pľimárně řešeny jednáním Smluvních stľan. v případě, Že so spory nebudou v
přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání a ľozhodnutípříslušnésoudy ČeskérepubliĘ'

10.3

Zhotovitel bezqýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalšíchpaľametľri Smlouvy,
včetně Ceny v souladu s příslušnými právními předpisy.

I0.4

Tato Smlouva můžebý měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně ěíslovaných
dodatků podepsaných oběma Smluvními stľanami. Ke změnám či doplnění nepľovedeným písemnou
formou se nepřihlíží.

l0.5 V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúěinn;ým
ěi nevymahatelným nebo bude-li takoým shledáno příslušným orgánem, zttstéxají ostatní
ustanovení této Smlouvy v platnosti a úěinnosti' pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho
obsahu anebo z okolností, za nichž' bylo uzavřeno, nevyplývâ, že jej nelze oddělit od ostatního
obsahu této Smlouvy. Smluvní stľany se zavazují bezodkladně nahradit neplaüré, neúčinnénebo
nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které sým obsahęm a smyslem
odpovídá nejlépe ustanovení původnímua této Smlouvě jako celku.

10.6

Smluvní strany na sebe přebírají nebezpeěí aněny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi
Smluvních stran vzniklými na zźkladě této Smlouvy. Smluvní strany vyluěují uplatnění ustanovení
$ 1765 odst. 1, Ş1766 aŞ2620 odst' 2 občanského zákoníku na svůj smluvní vztahzaloženýtouto
Smlouvou.

10.7

Tato Smlouvanabývźtplatnosti a úěinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stľanami.

10.8

Tato Smlouva je sepsĺána ve 4 vyhotoveních s platností originálu, znichź 2 si ponechâZhotovitsl a2
vyhotovení obdržíobjednatel.

10.9

Smluvní strany prohlašují,že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnouo vážĺlou, uľěitou a
srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si Smlouvu přečetly, sjejím obsahem souhlasí,
coź stvrzují vlastnoručními podp isy.

10.10 Nedílnou souěástí této Smlouvy jsou přílohy:

o
o

V

Mělnftu,

Příloha č.1: Formulłář pro ohlášení zĺněn stavby

Přílohaě.2:Yýkazýměľ
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