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4'1'zhÓtovite|se zava,ujedi|o řádně prÓvéí a objednate|ipředat beŽ Vad a
s hamonogÉňemv tomtozávazném
tenlnu:
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za dénŽahájenIp|nění,akázky]epovažován
př€ d áĎistav.n]itě'
den,kdydo]de
k p.otoko|árnimu
Pokudvdosédkuot. nosti do]déksituaci,kdy předpÓkádaný
terminzaháj.nireá]ha.édÍla
(prcd|ouž.ňi,ádávác|ho
podhlňky)
řizéni,
pGunuie3e telmin
kimatické
nébude
možné
dod.žet,
pInéníodobu,
pokt.ou tná přékážkz,
pÍokteroune|zép|nénidl|á
zahájjt'
objédn8t€ | jepoviĎenpiedata rhďÓVite|je povinenpřevzitstavenišiě
nejdř|Vé
VdBn nabÉi
ú.innostiléto
sň]ÓÚ!'y,nejpozděj]
Gak 5 dnúpředteminemzahájeni
rca|]zace
dih. zhotovite|jé
povinen
!,ykonáVal
vécnou
a teminovoukooldina.i
svýchpraď uvédéných
Vč|ánku
]|'tétolm|ouW
s ob]ednate|em'
lesp'ódpÓÝédnouorcbou
ustanoVénou
obiednate|en
v bodů12,1'č|ánku
X||'této
ln|ouw, popiipadé
i5]iíým] subdÓdavat€ |zhotovite|e'
i
tak abv by| dodrléňkrn.čný.ehín
rca]Daced|h sÓhédemna zajiitěni].dnov a térnÍňÓvé
kooldjna.€ 9ostatními
zhotov]teli
poŘdje5t3noven
é)'TéÍňín
GubdodaBte|iŽhotovité
kooÍdinačních
na
a,'hodinu"
a
"dén!
"nísto
potřebavkepÉc|,
rhotovitéi
lé,ávazuJé
bkovépnjcepisemně
WsMne |]5evproběhup|něnid!|a
projednat
sobjednate|em
přédjéji.h,áhájenimfomou Žměnového
|]stu,
a tÓ s oředpok]ádanýn
ulven na,]ednaný
pÍác.múžé
temin réá|i,ace
dih a jehoc.nu'Takové
zahájltpouŽé
s předchozim
p|léňňým
jéji.h
souh|asem
zá9tup.eob,édnate|é
Vévěcďh t*hni.ký.h,]inaknálok na
úhradu

5'1' sp atnoífakturÓprávněné
zhotovite|em
doručení
Wstavéný.h
ié21dnúodedne prckázate|ného
daňového
dÓk|adu fáktury'na doručovací
adÍesuobjednate|e,
zhobvite se zavazu]e
fáktury
doluřoEt poštou jako doporučenou
zá5iku nebÓ pbla,áteným osobnJm přédánÍm'
Vpo.hybnostech
sdoluč.nim
s. ná zá to, žefakturaby]adolučená
tieti den po prcktsrate|nén
Ódés]áňí'
VéškeÍé
Íaktury
Žhotovite|e
budouřít fÓÍmudaňového
dok]adu
s q u zákona
vsou|adu
č' 53/1992sb' Ná k.ždé
fuktÚřebudeuv€ d énaidént]íka..
píojékt!
oPŽP ,'snlžénÍ
enéÍceť.ké
nárcinosti
budovYd|]nya!aÉžíoÚ
v HUsinci".
plobihajÍ,ásadně
5'2. P]átby
bezhotovstnim
způgobem
na účet
,hotovite|é'
cenád|h budeuhÉzéna
ná
zák|adé
faktur(daňových
dÓklado)Wstavenkh
zhotovite|en,
ktelébudou5p|ňovatveškelé
zákonné
ná|ěžitostl
daňovéhodokladu'PřÍohoukátdéh(tury nU!í být zjiiiovaci protoko|Goupl!
próvédéných
pnci), potvRený.ástupcemobjédnaté].
Ve véc.chté.hni.ry.h.
souáistikÓnéčné
předániapievzetídí|a
faktury
musíbýtnavkp|otoko|o
bezvada nedodé]ků'
poskltovány,
5,3' zi|ohynapíovedenidi|a
néjsou,adaBtelem
5'4' zhotovlte je oplávněn objednáte|jf.kn]rovat iéd.ou xon.&ou Íókn]rcUdle soupilu skutečně

5.5' (onečnáfakturabudezhotovite|em
objednate|jza!|ána
nejpozdé]ido
10dnůpoté,kdybÚdesep!á.
pÍotoko|o
př.dánIapřeEetidi]apodépsaný
oběmasm|uvninistÉnami'
5'6. Pokudpřipřédán'di|anebočástidl|a
budouzjiltěnyvadYnebonedodé|kY,
uVédése
tatoskutečno{
přédávac|m
pótoko|u slavby a zadaváte|!&novi lhůiupÍoiejich odstÍanĚní'
v
Nébude.|tenin
sjednán,jezhotovite|pov]nen
odstÉn|tvadydo
7dnů'Po odstEněnJbd a nedodě|kiobiednate|di|o
pi.Ve?fréstiml 'e dop|nido předávacího
p.olokou di|a,žéEdv bv|ýodst|aněnva di|o bézEd
s'7' Do dobvodstÍaňěn|
Vada nedodě|kú
právovYstlvitfakturua ob]édnate|
nevznikázhotovité|]
nemá
povinnóstuh.aditcenu
za prcvedénídí|áa
aninebéžiIhúta
sp atnost'
5'3' Vpřipádě, že Wlbvéňá fukturanébud.obgáhoEt ná|ežitosti
d|e tohoto ě]ánku,je obiednate]
opráVnéh
kdop|nóní'zhotovite|].pov]néň
pod|epovahYn.spÉVnosti
]i vrjtit zhotov]te|]
fakturu
opÉvi!nebónÓVó !,yhotovit'
původní
oprávněnýmvrácením
fakturypřestáVábĚžét
húta5p|aln6ti'
LhútasplatĎostifaktuÍybéžíznovu ode dné pÍokazate|ného
do|uěénlopÍavenénebo nově
!,yhotovenéfak|!ry
ná doÍučovacíadrcsuobjednaté|e
5.9' Žho1ovite|
uhladlobjedn*eLiveštelé
.ák]ady,ktéré
Vzn]knoU
z dúVodú,
kdy pÍoňep|něnísmIuvní.h
pov|nno*lzhotoviie|€ budenu.enÓbjednatelodVo|at
zhotovi|e|€7 př€ d mětu plněnía ]ehočinnost
jinýmrhotovite|em'
nahÍad]t
Nák|adY
taklÓ vŽňik|é
budouzapočtény'
5'10. Dnemprcvedénip|atbyserczumíd.n
odép*ničá*kyzúčtU
objednate|é'

č|ánekv|.
ÍAvEN|íř' srÁwgNíDtNÍx
6,1' objednate|předá zhotovite|istavéništĚ
kUžMní,gtaveniště
bude zhobviie i kd]9poziciDo célóu
dobu prcVáděníd]|aá dobu poliebnou pÍo wk|lueĎis1aveniště'
tó ÝšésÓh|ědem na nutnost
kÓÓÍdinaceda|ši.hpE.í so*ďními subdodavát€ | iobiednate|e.
o předánÍsl2veništělÍ.sp' čáíj
5taýer|šté)
obf d1JP Pm zhotovte
6'2' objédnat.]předápřipiedánlslavéništězhotovite|iprostoÍ*aVénlštěpÍoprcVáděníplací'
6'3, zhotovit.]jé povinen uddovat na pievzatémstáVén].tipořádéká čistotua od9tÉnitveškéré
něčistoýa odpadyun]k|ó vd'jdedku ]éhoč]nnost]
při prováděnidíá' Nébud*i i přes pí5emnou
Ýýzvuzhotovit.]toto dodržov*llajistiq^o páce objednat€ |á Žhotovite|3é
zaEzujétYto nák|adv
Úhíádit(vpiipaděmožnoÍ|
plot]fakturováné
započt€ n ím
částc€ ) '
6.4' zhotovit€ | dnémpře[.tistavén]íě odpovidáza dódÍžováňl
předpisů,
ťýkajících
5e berpéčnosli
a
ochlanyŽdÍavl,pÍdipožá.nkhpř.dpis0 a přědpi5úo ochÉnělivolnlho pĎÍřédi na 9taveništ]'
zhotovite|jepovinena na .Vou odpovědnoÍplokaŽateně{pkennóu foÍmou)seznánit vlechnv
pra.ovníkY
lhotovité|é'
kieří le podi]ejím réá|izaci
předmětudía dle tétosn|ouvY,lpředpisv
k,ájlštěnibezpečnosli
a o.hranyzdÍavimacovníkú,
požáhíehcny a hygienypÍice pod|ejeiich
pEfesn|ho2ahzení,a to přéd:áhájén]m
p.a.i. Placovnici zhotov]té
é Gbvbyaedouci/popi' miltl)
povinn]zúčásn|ts9
pkénnÓÚfoÍňou
seznámenisespé.ifiky
sbv€ n iště' kielébud€ prcvedéno
ilou
odpovědnýmpÍa.ovnlkém
objednalee'BéhempÍovádění
prá.izhotovite|odpovidá
za zneno'něnl
Vstupunepovolaný.h
připadně
pÍovádipÍáČe
osob na s|avéniltě,
na tu částstavéňilté,
ve kt€ Í é
ke
je povinei vé5todédňe přeEetí{aven]štěo plováděný.horá.ichsbvebni den]k,do
6.5' Zhotovite|
jépovinen73pilovatvšechnYskutečnoýiÍozhodné
pÍop|nénísvých
ktérého
rávauko'PóMňnoí Vé*
ltavebnidenikkončÍdném
od*ÍaněniposednlVadyd|ézápisuopř€ d ánía
přeuetidi|a'
6'6' zjpisy ve *áVebnim dén]k!provádějíza objednate|e
a zhobvlte]ezáýUpci pÍo Věci techni.ké
uvedéh]VsoD, Dá|e je k,ápÉu do *rvěbniho deniku opiávnén zpÉ.ovaté|póiektové
do! jŤerE(é''á'Iup' e inýP{olal

6'7, Něsouh|asi|iŽhotovite|$ zápiléh, kieď uiinil ob]ed.at€ | , piípadnézpÉ.ovat€ | ptojéktové
dokumenta.edo stáVebnihod.nlku' muí ktomutozápi5upřipojitsvoj. stanovkkonéipozdéii
do
dvoupÉ.ovnkhdnú,j]nakleháza to,žel uVedeným,ápi5emsouh|ásí'
6.3. objedna|e|j! povinénryjadřovatse kzápisúmve stavebnimdénlku,uěinénýňzhotovite|em,
nejpozdějido 7 pÍacovnichdnú'
6'9' záplsyvéftVebnlmdén|ku
9enepova'uíza,něnu ln Óu!,y,a|edoužijakopodk]admo !,ypE@Ván|
změnových
Iilto,dÓp|ňkú3
zménsm|ouw.
6,10' zho1ovite|
podÓkÓičénÍdí|a
osadina napojova.ibodyvodya
e|ekt ckéenelge podÍužným]mÉňéia
uhÍadínazák|aděfukturyspotřébÓvanÓuvodUae|ek(]ckouenelg]iobjednaté|ivob!,yk|ý.h.éná.h'
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zhotov]tel]epov]n.npři rca|n3.ldia dodJjowt v.škeléŽákonYa ]ljich píovádĚc|Wh]ášl.y.sN,
techno|Ógické'
bezpečnostni
předpisyo
a hYgienřképřédpilýkteé lé týtajijeho.]nno9ti,
zejména
be7peinostia o.hraně ŽdÍavipři pÍáci,o zaměstnanosti,
o.hEně iiwtnlho prÓnředl a nak|ádáni
sÓdpady' Pokudpo|uienimté.htÓpřédpisív.niknejakákoLiv
škoda,n.s€ Veškéré
v:nik|énák|adV
zhotovité|'
Dáe je zhotovite|povinendod'ď př prcVádéňldi|a podmínkystav€ b níhopovo|ení
a o*.tnÍchVyJádřěniarozhodnutí'plávnkh
orgánd,kterálétýkajipředmět.éstavby'
povinen
před
p.ovádénldl|a
zhotovité|jé
zahá]enim
předlož]l
objednate|i
s€ z nam lvkh dodavaieú.
objedn*é|si whÉzuje práVoý/jádřitse ktomuto.ěŽnamua vodúVodněných
případechmúže
naiidit:hďovité|i,áněnu
dodavate|e
Ža]imurčéňého'
?hotovite|jepovinenpřed|ožit
oprávněnéogoběobjédnate|e
se,nan prá.ovnlkú,
ktéříbudÓu ns
pÍáce
ÍáVén]íti
wkonával'
zhÓtÓv|té|j€ pov]nenv'y,vaiobjednáté|é
pledem k€ konto|e a prověieníplací,kt.|é Vdalšim
poíupu budouzak.YtYnebo.e stanounépřls1upným],
a to zápkémvéslavebním
deniku.N.učinl'Li
jé
povinen
prá.e,
tar,
na žádós objadnafe|eodkrýt
kte.é byy zakryv iebo ktéÍé
5e sbly
n€ p ři*upnými,ná svůjnák ad
zhotov]te vp|né miř.:odpovÍdá za beŽpečno9t
a ochranu ŽdEVí osob vploltoÍu stáV.n]ště
popř|pádětéčásliltaveništé
pbvádj
pÍáce
ve které
kézhotovenidj|a,
a zabezpečijejich
wbavení
o.hrennýmiDomúc!áni
7'5'1' V;i.hnl pÍacovnicilhotovite|e vpioltÓÍu stávén|štěbudou wbavenj ochnnnýn
pofiů.kami,obzv|áltěpři|bamia ,řeté|nýnoŽnačením
názvuzhÓtÓv]lélé
ha pracovnin
7'5'2, pra.ovní.izhotovit.]é
nesmlVpÍÓstÓrusbveňiltě požívat
a|koho|nebo jinó omamné.i
plychÓ1íÓpňí
prEtotu
]álkyl ani Mo do
skvénštědonášétn.bÓ přé.hováVa!a jsou
pov]nnise na požádání
podlobit de.hovézkoušce.
objednate|e
Vvdat pokynk de.hové
ztoušcemohouWdat oprávnĚné
osobyobjednat€ | auvedenóv bodét2.1'.|ánkuxIl.Této
sm|ouw. Pru.ovni.]zhotovité|é
]sou pov|nňisé této zkoÚš.€ podrobit3 zhotovite|je
pov]nenryé
pÍa.ovnikYktéto
pov|nňoílzáváeta infóÍňovat'
zhdovite|eopelu]icivp.ostoru stavéniltébudou zřeteně označ.na
názvenzhotovjt.]é,
Ó,náčenívoŽida|
sPz budezřet€ | néa čite|né.
7.5'4. Vši.hni pia.ovnk] zhÓtovité|e
]!Óu povlnni béŽodkadněoh|ásit každýpÍamvniúÍaz
(TD|,zástupceVe Vé.e.h té.hni.kýchze stÍanv
odpovědnému
zástupci objednate|é
Óbiédnáte|)
á účnněspo|UpÍamvatna
W.etřenibkovéhoúlazu'
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Veškelé
odboméplá.e muí wkonávatpž.ovnícizhotovité|é
nebÓ j€ h Ó subdodavaté|ú,
majkkh
jé
pihU:nou kva|ifika.i'
pÉcďníků
přédlož|t
Dok|ado kE|ifka.i
zhotÓviteLpovinen
objednďelik.
pouŽetakovázaiizenía 5toj€ ' jejlchž
dn]podptsusoD' zhobvlte j€ povlnenpouŽitkeuhotovenidi]a
j€ j ichžpÍovoz(užiti)je
pánimi a p.ovoznimipřédpkya
te.hňi.kýs|avjéVsou adus přís|Ušným]
na

územíceské répÚbjikyschvá|€ n , Piipadná zménasubdodavaie|emusí být předém pkemně
odsouhhsenaobjednaté]em'
za důvodkodepienísouhh9uobjednátelesézménousubdodavate|e
bude pÓvážÓvánazmóna subdodavate
e, pomocíktérého
zholovjt.]ptoka,ÓE| v,ádáVa.|n řhén|
kvá|ifikaci,pÓkud zhobvjte nep@káže,že navÍhoEný nový lubdodavatésp|ňujekva|]fikaci
min|má|něVtakÓVéfi ro^ahu, v]ákém j] vzadáVa.im řízeníplokáza|povodnísubdodavate'
objedn*é|jérÓvněi rpÉvnénodépřltsouhks svýměnousubdo&vďeLe,pokudmÚhowný nový
jinéhou.haz..e
pÓda VŽádávacinří.eninabídku,nebo pokudbV|subdodawte|em
subdodavate|
V1omtéž
zadává.imiíz.ni'
77 zhotÓvite|je př činnost d. této sm|Óu!,ypovjnen důš|€ d nědodÍžovat
právni piedpilY o
,ámé*nanoýi,zejmÉna
záko. .' 435/2004sb' (o Éněstnanos|])
Vpatňén zněnl' zhÓtÓvité|sé
zavazu]esvoj]činnostprÓÉdétsohledemna o91atiiustanovenitéto
.m]ouÝYsám osobnésvými
zaměstnancivřádném pE.ovnim pÓnéiu, pÍo*ř€ d nidím iinóho zaměnnavatélě,
popř' jiným
,púsobem
vsouladus výšeuvedeným
Žákonem,ostalnlňiprávňíňipřédpký3
stánÓVislyMPsV ČRa
přlpadný.h$nkci
Mt ČR'zhotovlte odpovidáobjednatě|ia škodujémuEn]k|ou vdús|édku
porušéní
předpkůo zaměstnanoÍi
u ožených
ob]ednate|]ra
a ne|egáním,ámětnáVánivsouvis|oíi
solobáml, jejichžpbstřednictvlmzhotov|tézajiš{oÉ|
svoji innÓ,t de této sm]ouw nebo
ptoltÓlÚ pÉcíŽhotovite|e'
Vlóuvts|Ó*is osobami,kr€ l é se nacháŽe|y
na stavéništiv
Škodu
En]k|ou
prcdIenínahÉdit
objédnate|i
u|oženim
výšeuV.dený.h$nkcjs€ z hotovtezavazu]e
bez
7's Vešk€ Í áwhra,enátechnickázařÉeni(e|éklÍická,
zdvihad,p|y.ováa t|akouj)použivaná
na *ave.]iti
pi zhotovenipiedmětudía d e soD nusi m]t p|atnouEvni d|e pří!|ušných
předpjli a nusí být
průbéžně
pÓdÍobovánapžedepsaĎým
Žkoulkán a réVizim'obíuha takÓVýchzářhén|nuí být
prckazat.]ně
ÓdbÓmě,půlobilálstejnětak obsuhajinýchzářizenÍaltbjo, j.jichi plovor W'áduje
zV|áštní
odbo.nou!pfuobi6t lnapřlk|adobs|uhazemnichíÍojú,v'ysokozdv]žných
vozikd,íavba a
bouÉn||ešénl,
apod)'
79 Veškelávo,id a, sÍo]éa ÍlrénlŽhÓtovité|€
používaná
ná {ávenií]mu9íbývtakovémte.hn].kém
p]atným
předpisúm
stáVu'kterýodpovidá
a norňám, a to zéjména
zh|edisb bezpečnctipÍá.ea
pÍoýředí'Dok|adY
o.hranyživotniho
o t{hnické,púsobi|ost|
Vo,idé|,
írjů a,ářhéníjézhÓtÓvlté
povinén
před|ožit.
na pÓ'ádániÓbjednatéli
jé pÓvinenbýi pojištěnp.oti škodámŽpúsobeným
7'1o zhotovité|
ceňy
]éhočinnostido výšece|kové
je pov]nén
dávby,Dol ad o po]ištění
přéd|ož]tÓbjednat€
ido5 dnůod přeu€ t isbv€ n išté,
7!
Pokud .inn$tí ,hotovite|édo]d. ké znéčištěni
Veřejný.hkonunilá.í, jg zhotovite]povinen
neprod|eněMo uvéstdo púvodniho
stáVu'Je*|ile vsouvisostilpíovádénímpÍacÍbudé|řéba
umfuntnébopřéňíŠtit
dopÍani zná.ky pod|epředpisuo pozemníchkomunikacich'
ob.tará lyto
pÍáťé,hÓtÓv|b|'Všechny
nákladyjtim spojénéjsou
zahhuýves]édnanécenědi|á'
plávnimipředpis'
Z', zhorovité|
]épovinénse při plováděnip.aci ke zhotovenidí|aiidit obécnými
případnépokYnyobj.dnate|e,souvk€ j i.imi s nat|ádánima |ikvidaciodpadú,unik|ých činnost]
zhotovite|e,
zacházenimschemi.kýmia nebézpéčným
|átk.ňi a prÓtipÓžámí
o.hranou'vďkéré
předpjí1
nák|ádystim spojené.ée zhotovte|.Pokudporušením
tě.hlo
wnikne]akáko|iv
!koda,
n.se VeškeÍé
Vzňik|é
nákhdyzhobviteL,
7,ts' PokudčinnÓíl ŽhÓtÓviléledojd€ ke způlobení
lkody ob]ednatejinebo jiným subj€ k tůn Žtitu|u
podminek!,yp|ýujicich
opoméňuti,
nédba|oílnébonep|nénim
ze zákona'csN n€ b ojiných noÍéd
néboWpýva]i.ich
ztétosn|óuW,jezhÓtÓvt.IpovinaňbézzbytéčnéhoÓdk|adu
tutoškoduodstránit
a n€ n i|i to možné,
tak prckáranouškodufnančnéuhEd]t.Velkerénák|ady9tim spo]enénése
7'!'

pÓslupÓvattakovýmzposobém,
Při r.a izá.idi|a]ézhotov]teLpÓv]nen
abystávbanémě|a
népřízn
vý
dopadna'ivotniolostř.di'

je pov]nenpk.mnéó,námit (zápheňvé stavebnindeníku)objednate|i
ne]pozdě]i
je
př.dem,
piiplaveno
předání
pak
pov]nén
dny
kdYbudédío
k
objednate|].
objednaté|

pé|]dnů
nejpozděj]do
od termi.Ultanoveného
zhoiovite|em
, ahájitpřé]Ímací
řnénla řádně vněn
jépovlnenpřiplavitado]oiitupřéjÍmá.ihořhénÍ:
3'2' 7hotoviré|
. osvědčenÍoshodě(pÓkÚd
nebY|ypiedányobj.dnate|ivokamžikudodáÝkvná
mlstop|něn|)
použ]tých
a p.otoko|y
o plovedenýthzkouškách
nate.]á|ú
a dílúj
. záp]syopÍověř.nlpradakonýÍUkcizakÉý.h
placij
v p.úbéhu
. ŽápisyoV}2kou!enismontovanéhoŽařhéň',
provozĎi.hzkou.ká.h'
o provédených
Íevznícha
. o.]giná|
(montižního)
stavebn|ho
denikuj
dok|adyoi|widaciEniklých
odpadů;
. náVodobjIuhyaúdížbydodáný.h.ařhenivče,kém
jazYce;
'
3,3'

3,4'

a'5'
3'6'

fÓtÓdokuneĎlaceprcjektuz pdběhu Íéa|'acevtištěhéformě
(min.20'otog.afí)ana cD;
dokumentaciskuiečnéhopbvédenistavbv

3er tě.hto dok|adúně|z€ poválov.t di|o Ža dokonč€né a Šďop.é přédánl
pře]íma.iho
o průbéhu
řhenÍbudélepsán prctoko|,ve ktelémséň]mojinéuvéd.i$up|s wd a
n.dÓdě|kú,pokudje dí|oobsahuje,steÍňlnemjějjchodÍÍaněni.Pokudobjednate|odmít]'dí|o
přeEit]je povinén
uvéstdÓ ŽápÉÚ
svojedovodY'
Di|o]e považováno:aukoněenÁpo Úkončenivšech
pE.i uvedený.hvsoD, pokudjsou ukončény
předa ob]ednaté||
řádně a zhotovite|
dok .dy Uvedené
vbodU 3 2' ř|ánkuV|||'Pokud]evtétosoD
pouiily teÍmíiypředáni di|a nebo dén piedánl, ÍozÚmls. tlň déi, vé kterémdojde kpodpi9u
ĎředáE.ihó Órotoko|U'
připředánídIa a WkidlstaVeništěvléÍmJnu
zhotovite|odstÍa
ni pi ipadhéý.dy a n€ d odělkYz]ištěné
uvedeném
V !řédávacimDlolokolu'
převzítdí|o5Vadami3ňédodě|kv
objednateInéňípď|nén

sANxcEA 5MLUVNÍpolruTY
9'1,

9.2'
9.3'
9'4'

sm|uvnístÉnysjédnáEínásédující9m|uvnipokuÝ:
jednolázov'smuvnípokutaV€ výši20'000,.Kč za n6p|něnítémínup|něnídía
a)
ozna.eného
poÍupuprov€ d enidi|a]ako!ávauný;
v 5oDa v čásovén
h.rmonolramU
pokutaVeLÝši0,05%
b)
5m|uvni
?.€ | kovéce.y díahezDPl za každý
iěpoiatý denp'od|eni
za nelp|néní
temínup|néní
dí|a,ktérýjéolnač.nVsoD a VčasÓVén
hárnÓnÓgÍáhu
postupu pÍÓvéd
énídi|ajako závazný'
V př|paděpÍod|gní
zadavaie|e
!úhEdoucenydj|apo dobudéší
|ň.étidno,jétentopov]nen
zhotoviteliÉp|.titsm|uvnIpókutuveYýši0ps9.zdIužnéčá$kyzakaždýdenp.od|ení,
Pokudobjedmié
iVzn]kn.ňárÓkna up]ainěni9m|uvnipokutY
vúči
.hotovit€ | id|étetoln|ouw,j€
p|atbu,a
jakÓlkÓliv
oprjvněnsníiitopiG|ušnou
popřJpadě
řástku
sp|atnÓu
fakt!ÍÚzhotovité|é,
póžadoEtúpEvuíaktury!.ystavenézhotovité|ém
o př|s]ÚšňÓÚ
čáltku
LJ|Ó'éninsml0vnipÓ|dtYnenidotčennároknanáhraduškodyvp|névýš].

oopovĚoNosTzA VADYDÍlÁ
10'1. Zhotovit€ |odpov|dáÉ Vady,j.ž má di|ovdÓbéjehopřédán|,
a dá|eodpovldá,aVádydí|a,iÉtěné
10'2, Vadou se Íozumí
od.hylkav kva|]tě,DBahu a pa|ametr€ . h dí|astanovený.htouto sm|ouvou
a obsně záE,nými tehni.|íni noÍhania přédpisy,

č|án€ k x|.
áRUčNÍPoDMÍNxY
11'1

112'

11'3'

11'a'

11'5'
11.6'

dlh a]eho pÍotokoárniho
Počátek
běhudé|kv
Žálučnidobyjestanovenode dnedÓkÓnčeílcé|ého
přédánlŽadaVate
pi5emĎého
piedávaciho
pÍotoko]u
zjilténÝch
vad
a odstÍanéníVšéch
i na zák|adě
je
ktelásévztahoj.na ce|ép něnidilavč,VšechkÓmponéntú,
a nedodé]kú'
M]nimá|nízáÍučnidob3,
dl|abezvada nédoděků'
íánoÝénaobjednate|emvdélce60mě9í.úode
dnepiedán|ápřéuétÍ
předánízhotovite|eú
převzďíobjédnate|em
řádně dÓkÓněéného
běž€ t dnem
a
zálu.nidobaŽáčiná
d|]oňusi V,áÍučnldobě 5p|ňovatpo'adavkyna kvait! uičené
di|a.zhotovite|em,hÓtÓÝené
podkády a obe.něp|atnými
výchozím|
zákonnýmipiedpkya nÓmaň]' Jés|ižedíloMo požadavky
nesp|ňuje']e taková odchy|kakvalitydia považována,aVadu di|a a zhotovjte]jé povinénji
voř]měřenéhůtěáná vaínl nákadvÓdiÍanlt.
pÓvinenvadv pisemnélek amoval u zhotoviteiebě, ,bytečného
odkadu po jejl.h
objednate|jé
Vadapopsánaa uvedenomkto kde a zpú5ob,
Žj]štěni'
VlekLamacimulí být rek|amovaná
Fk sé
prc]evu]e.Dá|e vreklama.i hůže ob]édňate|
uvést své požadavkvna zpúrcb odíÍaněn|
budě rek|anac.doru.ovat
Íek|amované
wdy nébozda poiadu]efinančnináhÉdu.objednaté|
poštoujako dopo|učenou
se má za to, že lek|amacebya
zás]|ku'vpochybno1echsdoručenim
doručena
iřétídénÓo bÍokázaté|ném
Ódédánlňa adr.suŽhotovite|e.
zholoviterje povinennejpo,dé]i
do 3 prá.Óvn|.hdnúpo obďženílet|amacepíleňnéÓznánit
Ób]édnaté|i,
,dá rék|ánadu:náVáči néu:náVá'Pokud1ak neučiní'
má se za to ž. Íék|ámaci
pGenněsdÉ|it'
ob].dnaté|é
uznáVá'V'dyvšakmusiVuvedenémiemínu
ldy naíoupikod'tlanéní
a to bez oh edu na to' zda
vady.Ťentotemin nesmibýt d€ | !i než7 dní od obdÍžen|rekbňac.,
navÍhne
rermlnodstranéní
zholovitélékáňáciuznává čineurnáVá'souča.nězhotovié|pí!émně
ksouh|asu,
dohodnou*rany
rek|amovaný.h
vad,ŤakovýigÍminobj.dnatelodsouh|aí'Nédo]dé.|i
podmlnkám
způsÓbÓd*íánéní
V čás.ódpov|dajkim
rávady.
posedniho
iÍek|amáceode4aná
Rék|ana(iheupatn]tnejpoŽdé]ido
dne záÍuinihůry,přičemž
objednaté|.m
V posednIdenzáÍučni
]hútY
se pova'u]ezavča!up atněnoU'
vady ani do 7 dnú pÓ obdr!éniŤekLamace
Nénagtoupiizhotovit.Lkodst.anéní
rek|amované
povéřit
objědmble, F obJédMb opíáVněn
odíránénimVady ]inou spe.iá|izoEnouosÓbu'
véškéÍé
nák adYýnik|él odsttanénim
rék|anované
Vadyuh'adiobjednate|i
zhotovit.]'

oPRÁvNĚNÉosoBY
rzr'

Zé:!!!j-p!9!ě!j!]4!!

ln3' |vánaznavá, *a'ostka ob.€

zmónu5m|ouw'
Íto uved.niŽástup.i
s]ednat
i5ouopnjvnéni
záíupcipÍové.té.hni.ké
Ing.LubošKnol' reďnid.ý dozoílňvé'tola
nto uvedéni
zástupciFou oplávněnijednatpoÚzev€ Vě.echte.hn].ký.ha nejsou
sm|ouw
opávnéni
s]ednat
Žměnu
čiukončeni
jéopráÝnén:
t2'2' z*tuoceobednat€ | e!Íově.]té.hnkké
- na'ák|adé
páce pÍováděn
é,hotovite
lemkezhotďenl
zápisudo stavebniho
denikupozasbvit
zahá]enlj
dl|aa vydánipokYnu
k]ejichopé|ovnémU

.
.
'
.
'
.
.
.
.

pbvádénld|k,
kontrÓ|ÓVat
způsob
ze]néna
poltup'j'te.hn]cký.h
dod.žovánite.hno|Ógickkh
přédpjsů
a noÍem,
dodržovánÍpÓ'ádávků
nakE|]:udi|a,ápod.'
prÓvádětkontro|udodÍ'ováni
přís|ušných
předp.úprá.ovnJky
(viz ustanovéní
zhotovite|e
řlánkuv' PÍovádě.i
di|alétosoD);
pÍovádět
kontrÓ|u
odbornézpú5obilostiprucovniků
zhotovite|ea
techni.ké
rpl]sob]|oí|stojů
a

z.i/en' oou:i\árY.|.!tbv L. eT
pÍacovnIk0,hotovite|.j
Wdatpokynk prcVéd.nlde.hovézkoušky
vYlouřit přcovniky zhotov]teleze staveništěpro nedoddenípřís|ušný.h
předpků nebo

ŽastáVitpoužívání
takový.hstÍo]ú
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