SMLOUVA O DÍLO
číslo objednatele:0030/00342246/2020
číslo dodavatele: 024/2/2020

„Kompletní výměna pochozí dřevěné podlahy ve starém důlním díle “

Smluvní strany
Objednatel
ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA, p.o.
Sídlo:

Barborská 28, 284 01 Kutná Hora

Zastoupené: PhDr. Světlanou Hrabánkovou, ředitelem příspěvkové organizace
IČ:

003 42 246

Telefon:

xxx

E-mail:

xxx

Bankovní spojení: xxx, číslo účtu xxx
dále jen „objednatel“
a
Dodavatel
Tomáš Novotný
se sídlem xxx, xxx
zapsaný v Živnostenském rejstříku dle § 71,odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad
Kutná Hora,
jednající : Tomáš Novotný
IČO: 64159019
Bankovní spojení : xxx,číslo účtu:xxx
dále jen „dodavatel“

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku
tuto smlouvu o dílo:
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Článek I.
Předmět smlouvy

1.1. Dodavatel se zavazuje k provedení díla-stavby „Kompletní výměna pochozí dřevěné
podlahy ve starém důlním díle“ podle požadavků zadávací dokumentace a pokynů
zadavatele.
Místem plnění předmětu díla je podzemní prostor starého důlního díla parc.č.:302 KÚ
Kutná Hora
1.2. Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek
dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu
s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a
dodaných zařízení (viz článek VIII. odst. 8.2. smlouvy).
1.3. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. smlouvy zaplatit
dodavateli cenu za dílo uvedenou v článku III. smlouvy, a to za podmínek uvedených
v této smlouvě.

1.4. Popis požadovaných prací:
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace nové dřevěné podlahy v délce chodby
počítáno od označeného rozcestí po výstup z chodby, proměnlivé šířky dle tvaru a profilu
chodby z nového vyzrálého dubového dřeva-dubu včetně nosných prvků ošetřených proti
trvalé vlhkosti v podzemních prostorách starého důlního díla včetně kompletní dodávky
materiálu, zajištění vlastního přívodu elektrické energie pro provádění prací spojených s
realizací díla, sanace dožité podlahy, včetně komplexního úklidu podzemních prostor.
Bude provedena demontáž původních dřevěných prvků stávající podlahy, bude
provedeno vyčištění odvodňovacího kanálu nacházejícího se pod stávající podlahou, před
provedením montáže nové podlahy. Pochozí část dřevěné podlahy bude zhotovena z
dubových prken o síle min.40 mm, ošetřených proti trvalé vlhkosti tak, aby dřevo
nezměnilo svůj přirozený odstín, tzn. použití bezbarvých impregnačních nátěrů. Stejná
podmínka pro ošetření platí i pro nosné dřevěné prvky konstrukce. Nově zhotovená
podlaha nesmí být pevně spojena s podložím, tzn. není dovoleno jakýmkoliv způsobem ji
pevně spojovat s podkladem tvořeným rostlou skálou, či jinými prvky nacházejícími se
pod podlahou, okolo podlahy, nebo nad podlahou. Zhotovením nové pochozí dřevěné
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podlahy nesmí vzniknout schody, ostré přechody ,hrany v každém směru chůze po
podlaze. Podmínkou jsou plynulé pozvolné přechody kopírující nerovný terén. Montáží
pochozí dřevěné podlahy nesmí dojít k většímu snížení výškového profilu chodby více jak
o 80 mm. Veškerý transport materiálu je možné provádět jen ručně pochozí cestou po
stávajícím schodišti do hlubiny starého důlního díla s důrazným ohledem na zamezení
jakéhokoliv poškození schodiště a zejména stěn šachty starého důlního díla, v které je
schodiště umístěno. Stejně tak platí, že zhotovitel díla zajistí, aby nedošlo k jakémukoliv
poškození stěn a stropů v celém důlním komplexu, zejména pak útvarů na stropech a
stěnách vzniklých přírodním působením. V celém komplexu podzemní starého důlního
díla je zakázáno jakýmkoliv způsobem používat prodlužovací přívody elektrické energie,
případně motorové centrály. Je povoleno používání akumulátorových spotřebičů a nářadí
na baterie. Zajištění pravidelného úklidu všech prostor starého důlního díla včetně
schodiště na vstupu i výstupu v průběhu plnění zakázky. Provedení komplexního úklidu
všech dotčených prostor starého důlního díla včetně schodišť před předáním hotového
díla.

1.5. Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo
k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí
být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech
objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti
všech výstavbou dotčených obcí. Dodavatel je povinen odstranit na vlastní náklady
znečištění komunikací způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé
vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Dodavatel
prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.

1.6. Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započetím díla, v jeho průběhu a po
dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele,
s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu
díla a jeho ceny (viz článek I. odst. 1.4. smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla
dodavatel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh
zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena dodavatelem jen
fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek
díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je dodavatel
povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam)
postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen dodavatel pořídit
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rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou
dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany
v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si
pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

1.7. Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:
-

předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení při předání díla a při případném
odstranění vad a nedodělků díla,

-

archivovat v jednom vytištěném vyhotovení po dobu záruky za jakost díla pro případ
kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.

1.8. Závaznost dokumentace:
V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty
platné v tomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) textová část technického řešení, 3) nabídka
dodavatele na veřejnou zakázku s názvem Kompletní výměna pochozí dřevěné
podlahy ve starém důlním díle“ (dále jen „Veřejná zakázka“)

1.9. Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku a že provedl
kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny
materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla.
Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo o další materiály,
práce postupy a technologie nese toto navýšení dodavatel. Pouze v případě, že jejich
potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl
předvídat, postupuje se podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v
platném znění, (dále jen „ZZVZ“). Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je
stanoven v čl. III bodu 3.4. druhá a třetí věta této smlouvy. Existenci těchto okolností
prokazuje dodavatel.

1.10. Součástí díla jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, které však jsou
k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a
zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě
nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.
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Článek II.
Doba zhotovení díla
2.1. Dodavatel převezme místo plnění předmětu díla v den podpisu této smlouvy, provede (tj.
dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. 1.1. a 1.4. smlouvy v době nejpozději
do 20.3.2020. V případě vzniku nepředvídatelných události, zejména pak vlivem
povětrnostních vlivů,lze na základě písemné vzájemné a oboustranné dohody prodloužit
dobu předání hotového díla nejpozději do 30.3.2020
2.2. K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván vždy písemně, emailem nebo faxem, a to před požadovaným započetím prací, přičemž dodavatel je
povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně, e-mailem nebo faxem, s uvedením
přesného data započetí předmětu plnění dle článku I. smlouvy. Dodavatel je povinen
zahájit provádění díla nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení výzvy dle tohoto
odstavce. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

2.3. Dodavatel může dokončit dílo před sjednanou dobou.
2.4. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména
v těchto případech:
- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto
budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny
objednatelem, a to postupem v souladu se ZZVZ;
- nebude-li moci dodavatel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně
objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření,
stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se
navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému v textové části
technického řešení a výkazu výměr (viz článek I. odst. 1.1. smlouvy), to vše za
předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či stanoviska nebudou vyvolána činností
či nečinností dodavatele.

Článek III.
Cena za dílo
3.1 Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny
dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách,
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ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 230 000,- Kč bez DPH, a to jako cena
nejvýše přípustná.
K této ceně za dílo bude dodavatelem v případě, že je plátce daně z přidané hodnoty
účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném
znění, DPH ve výši 48 300,- Kč.
Celková cena za dílo včetně DPH činí 278 300,- Kč.

3.2. Dodavatel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, jestliže po uzavření této smlouvy o dílo nabude účinnosti
zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.
3.3. Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla
proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Dodavatel
je povinen poskytnout slevu z ceny díla na neprovedené práce. V případě, že se jedná o
dodatečné stavební práce, původním výkazem výměr nepředpokládané, postupuje se
podle § 222 odst. 4, odst. 5, odst. 6 a odst. 7 ZZVZ, který stanoví podmínky, za kterých se
dodatečné práce nepovažují za změnu závazku ze smlouvy. Pokud by rozsah
dodatečných stavebních prací byl vyšší, než limity uvedené v § 222 odst. 4, odst. 5, odst.
6 a odst. 7 ZZVZ, je objednatel povinen provést nové zadávací řízení a po dobu jeho
průběhu nepřipustit změnu rozsahu závazku z této smlouvy.
3.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány
(méněpráce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo
omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být
dodavatel předem (tj. před provedením a dokončením dané části díla) písemně
informován.
3.5. Dílo lze provést odlišně oproti textové části technického řešení pouze s předchozím
písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti textové části
technického řešení musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně
informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo
stanovisko TDS a zástupce objednatele ve věcech technických.
Článek IV.
Platební podmínky
4.1. Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy.
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4.2. Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě
skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených oprávněným
zástupcem objednatele, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového
dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů.

4.3. Faktura je splatná ve lhůtě 10 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli za
předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat
všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Odchylně od předchozí věty
smluvní strany sjednaly, že faktura na zaplacení zbylých 5% celkové ceny díla dle
článku IV. odst. 4.3. smlouvy je splatná do 15 kalendářních dnů. Pokud faktura nebude
vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované
náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit; vrácením pozbývá
faktura splatnosti.
4.4. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den,
kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele.
V případě, že by se účet označený v záhlaví smlouvy ukázal v průběhu realizace díla
jako neregistrovaný (ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty), bude dodavatel do 10
dnů povinen označit jiný registrovaný účet, na která bude objednatel účtovanou cenu
díla povinen hradit. Objednatel není povinen hradit cenu díla na účet, který není
registrovaný ve smyslu výše popsaném.
4.5. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla,
jestliže je dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům,
uvedeným v článku II odst. 2.1. smlouvy a Harmonogramu plnění tvořícímu Přílohu č. 1
této smlouvy, popřípadě pokud je dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad
a nedodělků díla nebo jestliže je dodavatel v prodlení s plněním peněžitého závazku
vůči některému z objednatelů podle této smlouvy
4.6.

Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.

Článek V.
Vlastnické právo k dílu
5.1. Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že
dodavatel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy
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se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.
5.2. Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

Článek VI.
Staveniště
6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat pro
realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

6.2. Objednatel předá dodavateli staveniště nejpozději do 3 dnů od podepsání smlouvy a to
na základě zevrubné prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného
písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6.4. Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho
provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhl.
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.
Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správci, případně
s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování
objektů ZS apod.
6.5. Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání
a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody.

6.6

Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků
v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí.
Dodavatel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající
se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení,
požární ochrany apod. zejména pak pro práci v podzemí.

6.8. Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště bezodkladně po předání díla.

6.9. Dodavateli je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce
technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany
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zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

Článek VII.
Oprávnění zástupci smluvních stran
7.1.

Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických
(dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou:
Ve věcech smluvních zastupuje objednatele PhDr. Světlana Hrabánková, ředitelka
příspěvkové organizace  tel.: xxx,  xxx
Ve věcech technických zastupuje objednatele xxx  tel.: xxx  xxx
Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech
technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou
stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem žádného
z objednatelů právní úkony.

7.2.

Oprávněnými zástupci dodavatele jsou : Tomáš Novotný, xxx
Článek VIII.
Realizace díla, nebezpečí škody na díle,
práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.
8.2.Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu s textovou
části technického řešení a dalšími podklady, uvedenými v článku I., obecně závaznými
právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo
dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci
takového materiálu či zařízení, je dodavatel, nedohodnou-li se strany jinak, povinen
provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými
pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že dodavatel dílo provádí v rozporu
s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.
8.3. Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení textové části technického řešení
pro provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v článku I. odst. 1.1.
smlouvy.
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8.4. Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla
jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
8.5. Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu
se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
8.6. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku
III. odst. 3.1. této smlouvy.
8.7. Objednatel, resp. technický dozor (TDS) objednatele je oprávněn kontrolovat provádění
díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen
objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu
za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol,
v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění.
Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru
projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob
vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel
dodavateli bez zbytečného odkladu po jejím určení.
8.8. V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní
stavby na staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby (dále jen „osoba
vykonávající technický dozor“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při
předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště
a současně zapsáno ve stavebním deníku
8.9. Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke
stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je dodavatel
povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné
doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající
funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP.
8.10. Dodavatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x
za 14 dnů (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za
účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor
objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými
zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je
dodavatel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního
dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a
uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno
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ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno
v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.
8.11. Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých
částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických
norem, je povinen dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním
oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a současně učinit
o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.
Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti
objednatele na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce
objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele
provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí
díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.
Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení
zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle
českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno
dodavatelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně
učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo
se dožadovat toho, aby byly na náklady dodavatele zakryté části díla odkryty a na
náklady dodavatele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně
platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.
8.12. Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor, že dodavatel provádí dílo
v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby
dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
Jestliže dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel
oprávněn odstoupit od smlouvy.
8.13. Za správnost a úplnost předané dokumentace odpovídá objednatel. Dodavatel je
povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo
nedostatky, neúplnost a chyby textové části technického řešení vč. výkazu výměr
uvedených v článku I. odst. 1.1. smlouvy a dalších písemných podkladů a pokynů, které
dal objednatel dodavateli a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a
chyby zjistit při vynaložení odborné péče.
Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené dokumentace pro zadání
stavby vč. výkazu výměr a dalších písemných podkladů předaných objednatelem
a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění
díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned
písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak osobu objednatele
odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto zápisu (formuláři)
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budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného
pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb
v uvedené zadávací dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných
objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení
objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené zadávací dokumentace,
v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se
prodlužuje lhůty stanovená pro jeho dokončení. Dodavatel má rovněž nárok na úhradu
nákladů spojených s přerušením provádění díla v případě, kdy se prokáže nevhodnost,
nedostatky, neúplnost a chyby dokumentace nebo pokynů objednatele dle tohoto
odstavce.
V případě, že ale takové vady textové části technického řešení či dalších podkladů
pro provádění díla mohl při vynaložení odborné péče dodavatel zjistit před uzavřením
této smlouvy o dílo, nese náklady na přerušení provádění díla, změnu textové části
technického řešení a případné vícenáklady na realizaci díla v důsledku takové změny
dodavatel, přičemž o dobu přerušení provádění díla se v takovém případě termín
dokončení díla neposune.

8.14. Jestliže dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v článku VIII. odst. 8.13. smlouvy, pak
nemá nárok na cenu sníženou o to, co ušetřil tím, že neprovedl dílo v plném rozsahu.

8.15. Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo
provedeno, a tyto překážky znemožňuji provedení díla dohodnutým způsobem, je
dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této
skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak TDS, tak
osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku VII. smlouvy. V tomto
zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do
doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny.
Oznámení o zastavení prací musí být provedeno písemně na formuláři, a to za
podmínek uvedených v článku II. odst. 2.6. této smlouvy. Nesplnění této povinnosti má
za následek povinnost uhradit smluvní pokutu dle článku II. odst. 2.5. smlouvy.
8.16. Jestliže dodavatel neporušil svou povinnost dle článku VI. odst. 6.6. smlouvy zjistit před
započetím provádění díla překážky uvedené v článku VIII. odst. 8.16. smlouvy, nemá
žádná ze stran nárok na náhradu škody; dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež
bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V
opačném případě odpovídá dodavatel objednateli za škodu, která mu v důsledku
nemožnosti dokončení díla vznikne.
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8.17. Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle
přechází na objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho
převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento
písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit
dodavatel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto
vad a nedodělků dodavatelem.
8.18. Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění
kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je
uveden v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele
díla dle této smlouvy. Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím
prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této smlouvy poskytovat
plnění v rozsahu dle předchozí věty.
8.19. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení
na dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele.
Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový
poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní
poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude
vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně
nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy.
8.20. Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl
dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ, zejména mu poskytne seznam
poddodavatelů podílejících se na provádění díla.
8.21. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla přerušit jeho provádění nebo
jeho provádění ukončit. V případě, že dojde k přerušení díla ze strany dodavatele
s vědomím, že dílo nebude včas dokončeno, je objednatel oprávněn od smlouvy
odstoupit. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o
konkrétní položky a části.
8.22. Dodavatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu vedoucích zaměstnanců
dodavatele nebo osob v obdobném postavení, jež budou odpovídat za realizaci
příslušných stavebních prací, předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku
dle zadávací dokumentace veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve
funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze
s písemným souhlasem objednatele, kdy dodavatel před touto výměnou objednateli
doloží, že osoba má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako vyměňovaná osoba a
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splňuje požadavky na odbornost stanovené touto Smlouvou a obecně závaznými
právními předpisy.

Článek X.
Splnění a předání díla
10.1. Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle
článku I. smlouvy a v souladu s článkem VIII. odst. 8.2. smlouvy, tedy bez vad a
nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů
potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které
zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této smlouvy (a to i prostřednictvím svých
poddodavatelů), a to jejich originálů.

10.2. Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.

10.3. Dokončené dílo dle článku I. smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného
protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran
ve věcech smluvních (dále jen „protokol“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo
převzít s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu
o předání díla uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla
a lhůty pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě,
že má vady nebo nedodělky. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech
díla stanovených textovou části technického řešení a výkazem výměr, touto smlouvou a
obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení
tak, jak je stanoveno v článku VIII. odst. 8.2. smlouvy. Rovněž případné odmítnutí
převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu.

10.4. Objednatel není povinen dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně
a úplně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo spolu s dílem nejsou předány
všechny písemné doklady popsané v článku X. odst. 10.1. smlouvy. Jestliže se
objednatel rozhodne dílo i přesto převzít, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést
tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich
odstranění dodavatelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem
jejich dodání dodavatelem objednateli.
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XI.
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla
11.1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 48 měsíců v případě působení
běžných vnějších vlivů. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a
převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, počíná záruční doba
běžet, až ode dne jejich úplného odstranění.

V Kutné Hoře dne

V Kutné Hoře dne

Dodavatel

Objednatel

………………………………………

…….….………..………………………

Tomáš Novotný Truhlářství

PhDr. Světlana Hrabánková
ředitelka Českého muzea stříbra, p.o.
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