
Městská část Praha - Zbraslav, IČO: 00241857, se sídlem Zbraslavské nám. 464, 156 00 Praha 5 - Zbraslav,
Česká republika, ID datové schránky: zcmap6w, zastoupená Ing. Zuzanou Vejvodovou, starostkou, oprávněnou
za městskou část podepisovat samostatně

(dále jen "Objednatel)
a

Roddom s.r.o., IČO: 60486431, se sídlem K Výtopně 1224, 156 00 Praha 5 - Zbraslav, Česká republika,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 27069, ID datové schránky:
fdzxz4h, zastoupená Janem Břížďalou, jednatelem, oprávněným za společnost podepisovat samostatně

(dále jen "Zhotovitel')

uzavírají níže uvedenou smlouvu:
ČLÁNEK 1

VÝKLAD POJMŮ

1.1 Ledaže by v textu této Smlouvy bylo stanoveno jinak, následující pojmy užité v textu Smlouvy budou mít
významy, jak je uvedeno níže:

"Cena" má význam stanovený v odstavci 5.1 této Smlouvy;

"Dílo" znamená provedení stavebních a jiných souvisejících prací nezbytných pro
instalaci a ukotvení mobiliáře (sedacího nábytku (lavic), sloupků, vodního
prámu a košů na odpadky) na Místě plnění, a to na místech určených
v příslušné části Projektové dokumentace, v souladu s touto Smlouvou,
Projektovou dokumentací a na základě Rozpočtu, s tím, že provedením
stavebních prací se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech
stavebních prací, včetně dodávek potřebných materiálů nezbytných pro řádné
dokončení Díla, a dále provedení veškerých činností souvisejících s provedením
příslušných stavebních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla
nezbytné. Součástí Díla je i zajištění odvozu a uskladnění odpadu a předložení
dokladů o nezávadném zneškodnění odpadu;

"Doba plnění" má význam stanovený v odstavci 4.1 této Smlouvy;

"Kč" znamená české koruny či jinou případnou budoucí zákonnou měnu České
republiky;

"Konečný předávací
protokol" má význam stanovený v odstavci 13.1 této Smlouvy;

"Místo plnění" má význam stanovený v odstavci 3.1 této Smlouvy;

"Nabídka" znamená nabídku Zhotovitele na provedení Zakázky předloženou Objednateli
v rámci zadávacího řízení Zakázky;

"Občanský zákoník" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění;

"Pracovní den" znamená veškeré dny, kromě sobot, nedělí a všech dnů, které jsou v České
republice zákonnými státními svátky;

"Projektová
dokumentace" znamená prováděcí dokumentaci, jejíž úplné znění bylo Zhotoviteli předáno

v rámci zadávacího řízení Zakázky, a která byla vyhotovena Ing. arch.
a která tvoří volnou Přílohu této Smlouvy;
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"Rozpočet" znamená položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr), ve znění přiloženém
k Nabídce, který tvoří Přílohu 1 této Smlouvy;

"Smlouva" znamená tuto smlouvu o dílo (včetně všech jejích (i volných) Příloh) uzavřenou
mezi Objednatelem a Zhotovitelem, tak jak může být kdykoliv v budoucnu
doplňována či měněna;

"Zakázka" znamená Část 3 podlimitní veřejné zakázky realizované na základě
zjednodušeného podlimitního řízení v souladu s příslušnými stanoveními ZZVZ,
evidovanou u Objednatele pod názvem ?Slunečnípark Zbraslav - Mobiliář parku?;
a

"ZZVZ" znamená zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.

1.2 Příloha 1 (Rozpočet) a Příloha 2 (Seznam poddodavatelů) jsou připojeny k této Smlouvě a jsou
považovány za její nedílnou součást. Nedílnou součástí této Smlouvy je také Projektová dokumentace,
která je její volnou Přílohou.

ČLÁNEK 2
PŘEDMĚT SMLOUVY, PŘEDMĚT DÍLA A ZPŮSOB JEHO PROVÁDĚNÍ

2.1 Předmětem této Smlouvy je provedení Díla Zhotovitelem, na jeho náklady a nebezpečí, ve prospěch
Objednatele a zaplacení Ceny Objednatelem Zhotoviteli podle podmínek a ve lhůtách stanovených v této
Smlouvě.

2.2 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s ustanoveními této Smlouvy, Projektovou dokumentací
a Rozpočtem, a dále v souladu s Nabídkou a zadávací dokumentací Zakázky. Dílo bude provedeno
v souladu s platnými zákony a jinými právními předpisy České republiky (včetně obecně uznávaných
technických norem a standardů) s tím, že veškeré stavební práce musí být provedeny v souladu
s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu, v platném znění. Při realizaci Díla
se Zhotovitel bude řídit také instrukcemi a pokyny, které obdrží od Objednatele.

V případě rozporu mezi jakoukoliv informací a/nebo údajem stanoveným v dokumentech a/nebo
instrukcích uvedených v předchozím odstavci, který bude Zhotovitelem, respektive Objednatelem,
oznámen a prokázán Objednateli, respektive Zhotoviteli, má Objednatel právo písemným oznámením
Zhotoviteli určit, který z dokumentů a/nebo instrukcí je rozhodující.

Zhotovitel je při provádění Díla dále povinen řídit se pokyny, požadavky a technickými předpisy
a podnikovými normami výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, systémů a výrobků. Veškeré
materiály musí být pro daný typ použití výrobcem výslovně určeny. Veškeré použité materiály a výrobky
musejí mít platný certifikát ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

2.3 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo za dodržení veškerých platných právních předpisů v obvyklé nebo
vyšší kvalitě a obvyklém nebo lepším provedení při dodržení všech platných technických norem, v kvalitě
stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí zadávací
dokumentace Zakázky a Projektové dokumentace a které se na Dílo vztahují. Zhotovitel je povinen
u výrobků a použitých materiálů určených Objednatelem předložit k odsouhlasení vzorky materiálů
a barvy materiálů a výrobků.

2.4 Zhotovitel tímto prohlašuje, že před podpisem této Smlouvy prověřil a seznámil se s Projektovou
dokumentací a prohlašuje, že tato dokumentace je srozumitelná a že tato dokumentace je dostatečná pro
provedení Díla a plně umožňuje jeho dokončení.

2.5 Zhotovitel je oprávněn provést příslušné části Díla prostřednictvím poddodavatele, který byl jako
poddodavatel výslovně uveden v Nabídce. Provedením jakékoliv části Díla kterýmkoliv poddodavatelem,
nejsou jakkoliv dotčeny povinnosti a závazky Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy. Objednatel není
povinen uhradit žádné platby kterémukoliv z poddodavatelů Zhotovitele za jakoukoliv část Díla.
Poddodavatele lze vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

VZ(SíunecniPark-CAST3): SMLOUVA: (22/11/2019)
2

"Rozpočet" znamená položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr), ve znění přiloženém
k Nabídce, který tvoří Přílohu 1 této Smlouvy;

"Smlouva" znamená tuto smlouvu o dílo (včetně všech jejích (i volných) Příloh) uzavřenou
mezi Objednatelem a Zhotovitelem, tak jak může být kdykoliv v budoucnu 
doplňována či měněna;

"Zakázka" znamená Část 3 podlimitní veřejné zakázky realizované na základě
zjednodušeného podlimitního řízení v souladu s příslušnými stanoveními ZZVZ, 
evidovanou u Objednatele pod názvem „Sluneční park Zbraslav - Mobiliář parku”; 
a

"ZZVZ" znamená zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění.

1.2 Příloha 1 (Rozpočet) a Příloha 2 (Seznam poddodavatelů) jsou připojeny k této Smlouvě a jsou 
považovány za její nedílnou součást. Nedílnou součástí této Smlouvy je také Projektová dokumentace, 
která je její volnou Přílohou.

ČLÁNEK 2
PŘEDMĚT SMLOUVY, PŘEDMĚT DÍLA A ZPŮSOB JEHO PROVÁDĚNÍ

2.1 Předmětem této Smlouvy je provedení Díla Zhotovitelem, na jeho náklady a nebezpečí, ve prospěch 
Objednatele a zaplacení Ceny Objednatelem Zhotoviteli podle podmínek a ve lhůtách stanovených v této 
Smlouvě.

2.2 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s ustanoveními této Smlouvy, Projektovou dokumentací 
a Rozpočtem, a dále v souladu s Nabídkou a zadávací dokumentací Zakázky. Dílo bude provedeno 
v souladu s platnými zákony a jinými právními předpisy České republiky (včetně obecně uznávaných 
technických norem a standardů) s tím, že veškeré stavební práce musí být provedeny v souladu 
s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu, v platném znění. Při realizaci Díla 
se Zhotovitel bude řídit také instrukcemi a pokyny, které obdrží od Objednatele.

V případě rozporu mezi jakoukoliv informací a/nebo údajem stanoveným v dokumentech a/nebo 
instrukcích uvedených v předchozím odstavci, který bude Zhotovitelem, respektive Objednatelem, 
oznámen a prokázán Objednateli, respektive Zhotoviteli, má Objednatel právo písemným oznámením 
Zhotoviteli určit, který z dokumentů a/nebo instrukcí je rozhodující.

Zhotovitel je při provádění Díla dále povinen řídit se pokyny, požadavky a technickými předpisy 
a podnikovými normami výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, systémů a výrobků. Veškeré 
materiály musí být pro daný typ použití výrobcem výslovně určeny. Veškeré použité materiály a výrobky 
musejí mít platný certifikát ve smyslu obecně závazných právních předpisů.

2.3 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo za dodržení veškerých platných právních předpisů v obvyklé nebo 
vyšší kvalitě a obvyklém nebo lepším provedení při dodržení všech platných technických norem, v kvalitě 
stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí zadávací 
dokumentace Zakázky a Projektové dokumentace a které se na Dílo vztahují. Zhotovitel je povinen 
u výrobků a použitých materiálů určených Objednatelem předložit k odsouhlasení vzorky materiálů 
a barvy materiálů a výrobků.

2.4 Zhotovitel tímto prohlašuje, že před podpisem této Smlouvy prověřil a seznámil se s Projektovou 
dokumentací a prohlašuje, že tato dokumentace je srozumitelná a že tato dokumentace je dostatečná pro 
provedení Díla a plně umožňuje jeho dokončení.

2.5 Zhotovitel je oprávněn provést příslušné části Díla prostřednictvím poddodavatele, který byl jako 
poddodavatel výslovně uveden v Nabídce. Provedením jakékoliv části Díla kterýmkoliv poddodavatelem, 
nejsou jakkoliv dotčeny povinnosti a závazky Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy. Objednatel není 
povinen uhradit žádné platby kterémukoliv z poddodavatelů Zhotovitele za jakoukoliv část Díla. 
Poddodavatele lze vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
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do řádného stavu
a předat je zpět Objednateli. O předání a převzetí Místa plnění bude sepsán písemný protokol, který bude
podepsán oběma smluvními stranami. V případě prodlení se splněním této povinnosti je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu v souladu s odstavcem 8.1(e) této Smlouvy

ČLÁNEK 4
DOBA PLNĚNÍ

4.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že Dílo bude dokončeno řádně a bez jakýchkoliv vad a/nebo nedodělků
a předmět Díla bude, v souladu s článkem 12 této Smlouvy, předán Objednateli nejpozději do dvaceti
jedna (21) dnů ode dne převzetí Místa plnění (dále společně jen jako "Doba plnění'), ledaže by nastaly
skutečnosti uvedené v odstavcích 4.3 a/nebo 10.1 této Smlouvy prodlužující Dobu plnění.

4.2 Během Doby plnění se Zhotovitel zavazuje provádět Dílo v souladu s touto Smlouvou a dokončit jej
během lhůty stanovené v odstavci 4.1 výše. Jakékoliv změny nebo odchylky od termínu uvedeného
v odstavci 4.1 výše podléhají předchozímu písemnému souhlasu Objednatele.

4.3 Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí Objednatele (zejména z klimatických nebo
technologických důvodů či na základě rozhodnutí, vyjádření nebo jiného úkonu státního úřadu) a dále je
oprávněn práce přerušit v případě, že zjistí při provádění Díla skryté překážky znemožňující jeho
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2.6 Součástí Díla podle této Smlouvy není provádění technického dozoru Zhotovitelem.

ČLÁNEK 3
MÍSTO PLNĚNÍ A JEHO PŘEVZETÍ, ZAHÁJENÍ PRACÍ

3.1 Dílo bude prováděno ve Slunečním parku, který se nachází na pozemcích pare. č. 2909/1 a 2909/213,
katastrální území Zbraslav, obec Praha (dále jen "Místo plnění'), jak je blíže popsáno v Projektové
dokumentaci. Před podpisem této Smlouvy Zhotovitel prověřil a seznámil se s Místem plnění a prohlašuje,
že Místo plnění je vhodné pro provádění Díla a plně umožňuje jeho dokončení.

3.2 Před zahájením provádění Díla převezme Zhotovitel na základě písemného protokolu Místo plnění, a to
do tří (3) Pracovních dnů ode účinnosti této Smlouvy. O převzetí Místa plnění bude sepsán písemný
protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami, a který bude obsahovat zejména:

jména osob pověřených jednáním s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí
a pravomocí,
uvedení odpovědných osob Zhotovitele pro účel nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a případnou
konkretizaci jejich pravomocí a odpovědnosti,
vymezení prostoru Místa plnění včetně určení přístupových cest, vstupů na Místo plnění, apod., a
určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při provádění stavebních prací.

3.3 Zhotovitel zajistí, že vlastní realizace Díla bude zahájena na Místě plnění nejpozději do tří (3) Pracovních
dnů ode dne převzetí Místa plnění.

3.4 Zhotovitel si zajistí zařízení Místa plnění na vlastní náklady. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli na Místě
plnění kromě staveniště žádné prostory a nezajišťuje Zhotoviteli ani možnost parkování, toto ustanovení
se použije přiměřeně pro zajištění jiných technických podmínek provedení Díla. Objednatel nezajišťuje pro
Zhotovitele dodávky elektrické energie a vody a jiných médií (tj. dodávky všech médií si zabezpečuje
Zhotovitel na základě uzavření příslušných smluv sám).

3.5 Zhotovitel je povinen učinit opatření proti vstupu neoprávněných osob na Místo plnění a trvale zajistit
Místo plnění proti neoprávněným zásahům. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané
Místo plnění a je povinen na něm udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé
v souvislosti s prováděním Díla. Do doby splnění takových povinnosti není Objednatel povinen Dílo
převzít, přičemž platí, že je Zhotovitel v prodlení s provedením Díla.

3.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do tří (3) Pracovních dnů po provedení Díla a jeho předání Objednateli,
případně po odstranění vad a nedodělků v termínech dohodnutých s Objednatelem (či určených
Objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou), vyklidit Místo plnění, uvést je



Díla a dokončení a předání předmětu Díla bez
jakýchkoliv vad a/nebo nedodělků činí podle dohody stran této Smlouvy částku 1.344.290,- Kč (slovy:
jeden milion tři sta čtyřicet čtyři tisíc dvě stě devadesát českých korun) bez DPH s tím, že DPH je ve výši
21% (slovy: dvacet jedna procent), tj. částka 282.300,90 Kč (slovy: dvě stě osmdesát dva tisíc tři sta
českých korun a devadesát haléřů), a tedy celková konečná cena včetně DPH činí 1.626.590,90 Kč
(slovy: jeden milion šest set dvacet šest tisíc pět set devadesát českých korun a devadesát haléřů) (dále
jen "Cena"). Cena zahrnuje ocenění všech plnění Zhotovitele nutných k řádnému provedení Díla a je
podrobně rozepsána v Rozpočtu.

5.2 Cena je stanovena jako celková konečná cena za provedení Díla v souladu s Nabídkou a může být
navýšena pouze v případě zvýšení zákonné sazby daně z přidané hodnoty (DPH). V případě, že
Zhotovitel provede jakékoliv práce nad rámec Díla bez předchozího uzavření dodatku k této Smlouvě
s Objednatelem o provedení takových prací, nemá Zhotovitel nárok na zaplacení navýšené ceny prací,
u nichž nebude ujednán důsledek na výši Ceny.

5.3 Cena bude uhrazena Objednatelem Zhotoviteli na základě faktury vystavené Zhotovitelem po předání
dokončeného Díla Objednateli a po převzetí dokončeného Díla Objednatelem. Faktura Zhotovitele bude
splatná třicet (30) dnů po jejím vystavení Zhotovitelem; avšak za předpokladu, že faktura bude doručena
Objednateli do tří (3) dnů ode dne jejího vystavení Zhotovitelem. Pokud bude faktura doručena
Objednateli později, prodlužuje se její splatnost o takový počet dnů, o nějž doručení faktury Objednateli
přesáhlo takovou 3-denní lhůtu.

5.4 Zhotovitel se tímto zavazuje, že jím vystavená faktura (daňový doklad) bude obsahovat všechny
náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ?Zákon o DPH1).V případě,
že faktura (daňový doklad) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli
ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne jejího doručení Objednateli zpět k opravě a/nebo doplnění. Lhůta
splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu
Objednateli.

5.5 V případě, že číslo bankovního účtu Zhotovitele uvedené na faktuře nebude uveřejněno způsobem
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení §109(2)(c) Zákona o DPH, je Objednatel oprávněn
uhradit Zhotoviteli pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z faktury, jež odpovídá výši základu
DPH, a zbylou část pak ve smyslu ustanovení §109a Zákona o DPH uhradit přímo správci daně. Stane-li
se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení §106a Zákona o DPH, uplatní se ustanovení
tohoto odstavce obdobně.

5.6 Každá platba na základě této Smlouvy bude považována za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné
částky z bankovního účtu Objednatele. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou jakékoliv platby,
a takové porušení nenapraví ani do deseti (10) Pracovních dnů ode dne obdržení písemného oznámení
Zhotovitele o takovém prodlení, bude Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení v zákonné
výši z jakékoliv takové dlužné částky.

ČLÁNEK 6
VLASTNICTVÍ PŘEDMĚTU DÍLA, POVINNOSTI ZHOTOVITELE

6.1 Vlastníkem věcí určených pro Dílo a všech součástí zabudovaných do stavby Díla se Objednatel stane
okamžikem takového zabudování do stavby Díla (tj. i okamžikem montáže, údržby, opravy nebo úpravy).
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provedení dohodnutým způsobem. Každé přerušení prací je Zhotovitel povinen neodkladně písemně
oznámit Objednateli spolu se zprávou o předpokládané délce, jeho příčinách, trvání a navrhovaných
opatřeních zabezpečujících nejúčelnější a nejefektivnější způsob jejich odstranění. Do doby opětovného
pokračování v práci Zhotovitel na svůj náklad střeží materiál, jakož i pomůcky potřebné k provedení Díla i

celé Dílo. Zhotovitel je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby takovéto překážky byly odstraněny s co
nejefektivnějším vynaložením nákladů. Bude-li přerušení prací způsobeno příčinami na straně
Objednatele, dohodnou smluvní strany opatření do doby obnovení prací, přičemž o dobu trvání takového
přerušení prací se prodlužuje Doba plnění, avšak s tím, že jakékoliv takové prodloužení Doby plnění
nemá vliv na Cenu.

ČLÁNEK 5
CENA

5.1 Celková konečná cena za řádné a včasné provedení

provedení dohodnutým způsobem. Každé přerušení prací je Zhotovitel povinen neodkladně písemně 
oznámit Objednateli spolu se zprávou o předpokládané délce, jeho příčinách, trvání a navrhovaných 
opatřeních zabezpečujících nejúčelnější a nejefektivnější způsob jejich odstranění. Do doby opětovného 
pokračování v práci Zhotovitel na svůj náklad střeží materiál, jakož i pomůcky potřebné k provedení Díla i 
celé Dílo. Zhotovitel je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby takovéto překážky byly odstraněny s co 
nejefektivnějším vynaložením nákladů. Bude-li přerušení prací způsobeno příčinami na straně 
Objednatele, dohodnou smluvní strany opatření do doby obnovení prací, přičemž o dobu trvání takového 
přerušení prací se prodlužuje Doba plnění, avšak s tím, že jakékoliv takové prodloužení Doby plnění 
nemá vliv na Cenu.

ČLÁNEK 5 
CENA

5.1 Celková konečná cena za řádné a včasné provedení Díla a dokončení a předání předmětu Díla bez 
jakýchkoliv vad a/nebo nedodělků činí podle dohody stran této Smlouvy částku 1.344.290,- Kč (slovy: 
jeden milion tři sta čtyřicet čtyři tisíc dvě stě devadesát českých korun) bez DPH s tím, že DPH je ve výši 
21% (slovy: dvacet jedna procent), tj. částka 282.300,90 Kč (slovy: dvě stě osmdesát dva tisíc tři sta 
českých korun a devadesát haléřů), a tedy celková konečná cena včetně DPH činí 1.626.590,90 Kč 
(slovy: jeden milion šest set dvacet šest tisíc pět set devadesát českých korun a devadesát haléřů) (dále 
jen "Cena"). Cena zahrnuje ocenění všech plnění Zhotovitele nutných k řádnému provedení Díla a je 
podrobně rozepsána v Rozpočtu.

5.2 Cena je stanovena jako celková konečná cena za provedení Díla v souladu s Nabídkou a může být 
navýšena pouze v případě zvýšení zákonné sazby daně z přidané hodnoty (DPH). V případě, že 
Zhotovitel provede jakékoliv práce nad rámec Díla bez předchozího uzavření dodatku k této Smlouvě 
s Objednatelem o provedení takových prací, nemá Zhotovitel nárok na zaplacení navýšené ceny prací, 
u nichž nebude ujednán důsledek na výši Ceny.

5.3 Cena bude uhrazena Objednatelem Zhotoviteli na základě faktury vystavené Zhotovitelem po předání 
dokončeného Díla Objednateli a po převzetí dokončeného Díla Objednatelem. Faktura Zhotovitele bude 
splatná třicet (30) dnů po jejím vystavení Zhotovitelem; avšak za předpokladu, že faktura bude doručena 
Objednateli do tří (3) dnů ode dne jejího vystavení Zhotovitelem. Pokud bude faktura doručena 
Objednateli později, prodlužuje se její splatnost o takový počet dnů, o nějž doručení faktury Objednateli 
přesáhlo takovou 3-denní lhůtu.

5.4 Zhotovitel se tímto zavazuje, že jím vystavená faktura (daňový doklad) bude obsahovat všechny 
náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „Zákon o DPH1). V případě, 
že faktura (daňový doklad) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli 
ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne jejího doručení Objednateli zpět k opravě a/nebo doplnění. Lhůta 
splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu 
Objednateli.

5.5 V případě, že číslo bankovního účtu Zhotovitele uvedené na faktuře nebude uveřejněno způsobem 
umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení §109(2)(c) Zákona o DPH, je Objednatel oprávněn 
uhradit Zhotoviteli pouze tu část peněžitého závazku vyplývajícího z faktury, jež odpovídá výši základu 
DPH, a zbylou část pak ve smyslu ustanovení §109a Zákona o DPH uhradit přímo správci daně. Stane-li 
se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení §106a Zákona o DPH, uplatní se ustanovení 
tohoto odstavce obdobně.

5.6 Každá platba na základě této Smlouvy bude považována za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné 
částky z bankovního účtu Objednatele. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou jakékoliv platby, 
a takové porušení nenapraví ani do deseti (10) Pracovních dnů ode dne obdržení písemného oznámení 
Zhotovitele o takovém prodlení, bude Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení v zákonné 
výši z jakékoliv takové dlužné částky.

ČLÁNEK 6
VLASTNICTVÍ PŘEDMĚTU DÍLA, POVINNOSTI ZHOTOVITELE

6.1 Vlastníkem věcí určených pro Dílo a všech součástí zabudovaných do stavby Díla se Objednatel stane 
okamžikem takového zabudování do stavby Díla (tj. i okamžikem montáže, údržby, opravy nebo úpravy).
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Zhotovitel sjednává v případném subdodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi
s vlastnickým režimem podle této Smlouvy.

6.2 Zhotovitel se tímto zavazuje splnit následující požadavky Objednatele:

(a) nedojde-li k záboru veřejného prostranství, bude eventuelní skládka materiálu specifikována při
předání a převzetí Místa plnění,

(b) likvidaci odpadu vzniklého při realizaci Díla si Zhotovitel zajišťuje sám tak, že bude roztříděn dle
příslušných předpisů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, v platném znění, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 5/2007 Sb. HMP, kterou se
stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem
(vyhláška o odpadech);

(c) pro provádění Díla Zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky §156
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném
znění. Splnění této povinnosti prokáže Zhotovitel Objednateli předáním příslušných platných
dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu Díla;

(d) pro provádění Díla Zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením zaručují
bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění (tzv.
prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti
prokáže Zhotovitel Objednateli před předáním předmětu Díla, a to doklady o prokázání shody
zejm. od jednotlivých dodavatelů technických zařízení;

(e) Zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník
práce, v platném znění, a podle navazujících předpisů. Před zahájením prací musí být všichni
pracovníci prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a
požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky; a

(f) všechny venkovní plochy, povrchy a konstrukce poškozené v důsledku provádění Díla budou před
předáním předmětu Díla Objednateli uvedeny Zhotovitelem na jeho náklady do původního stavu,
v případě zničení budou Zhotovitelem na jeho náklady nahrazeny novými.

6.3 Zhotovitel bude při realizaci Díla spolupracovat s Objednatelem a autorským dozorem Objednatele,
zejména v rozsahu přesného rozmístění betonových patek pro jednotlivé prvky mobiliáře a dále v rozsahu
provedení zadláždění plochy pod sedáky a před lavicemi žulovými krajníky do štěrkopískového lože.

ČLÁNEK 7
ODPOVĚDNOST ZA PŘEDMĚT DÍLA

7 1 Do doby, než budou veškeré případné vady a/nebo nedodělky uvedené v Konečném předávacím
protokolu, zcela odstraněny, bude Zhotovitel povinen (pokud Objednatel neurčí jinak) zastupovat
Objednatele ve vztahu k jakýmkoliv třetím osobám dotčeným prováděním Díla v záležitostech provádění
Díla a, pokud to bude nezbytné, Objednatel udělí za tímto účelem Zhotoviteli plnou moc.

7.2 Do doby, kdy byly veškeré případné vady a/nebo nedodělky uvedené v Konečném předávacím protokolu
Zhotovitelem odstraněny, ponese Zhotovitel veškerá rizika a bude odpovídat za jakékoliv škody na
předmětu Díla (včetně, zejména za krádež jakýchkoliv materiálů/vybavení umístěných na Místě plnění)
a škody přímo či nepřímo způsobené Objednateli či třetím osobám v souvislosti s provedením Díla.

ČLÁNEK 8
SMLUVNÍ POKUTA A NÁHRADA ŠKODY

8.1 Zhotovitel Objednateli uhradí níže uvedené smluvní pokuty v případě následujících porušení povinností
Zhotovitele podle této Smlouvy, aniž by tím bylo vyloučeno právo Objednatele na náhradu újmy vzniklé
z takového porušení (a to v plné výši):

(a) v případě prodlení Zhotovitele s předáním zcela dokončeného Díla Objednateli ve lhůtě uvedené
v odstavci 4.1 této Smlouvy smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých)
za každý započatý den prodlení;
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(b) v případě prodlení Zhotovitele se zahájením realizace Díla ve lhůtě stanovené v odstavci 3.3 této
Smlouvy smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý započatý
den prodlení.

(c) v případě prodlení s odstraněním jakýchkoliv a veškerých vad, nedostatků a nedodělků ve lhůtě
uvedené v Konečném předávacím protokolu smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce
korun českých) za každý den takového prodlení;

(d) v případě prodlení s nástupem k odstranění jakékoliv záruční vady smluvní pokutu ve výši 2.000,-
Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý den takového prodlení;

(e) v případě porušení povinnosti Zhotovitele vyklidit Místo plnění ve lhůtě stanovené v odstavci 3.6
této Smlouvy smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: tisíc korun českých) za každý den takového
prodlení;

(f) v případě porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele při nakládání s odpady smluvní pokutu ve výši
10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení;

(g) v případě porušení povinnosti Zhotovitele uvedené v odstavci 2.5 této Smlouvy smluvní pokutu ve
výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ takového porušení.

8.2 Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli na základě písemné výzvy Objednatele
doručené Zhotoviteli, a to do deseti (10) dnů ode dne obdržení takové písemné výzvy Objednatele. Výše
smluvních pokut stanovená v odstavci 8.1 této Smlouvy může být Objednatelem započtena vůči jakékoliv
platbě Objednatele ve prospěch Zhotovitele podle této Smlouvy.

8.3 Zhotovitel není v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení Objednatele.

8.4 Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu újmy v plné výši. Odstoupením od
smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká.

8.5 V případě prodlení kterékoli smluvní strany s úhradou peněžitého plnění podle této smlouvy, včetně
smluvní pokuty, má druhá smluvní strana právo na úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými
právními předpisy. Prodlení s úhradou smluvní pokuty pro vyloučení pochybností nastává uplynutím
posledního dne splatnosti smluvní pokuty podle příslušného dokladu k úhradě.

8.6 V případě, že Zhotovitel poruší povinnost stanovenou v odstavci 14.3 a/nebo 14.4 této Smlouvy, pak se
tímto zavazuje Objednatele odškodnit za veškeré škody, ztráty, náklady a nároky třetích osob, včetně
sankcí uvalených na Objednatele ze strany orgánů veřejné správy, které by byly z takového titulu
uplatněny.

ČLÁNEK 9
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A UKONČENÍ SMLOUVY

9.1 Objednatel může odstoupit od této Smlouvy na základě písemného oznámení, a to s okamžitým účinkem
ke dni doručení takového oznámení Zhotoviteli, pokud:

(a) Zhotovitel je v prodlení se zahájením řádného provádění Díla nebo s převzetím Místa plnění o více
než pět (5) dnů a takové prodlení je prokazatelně zaviněné Zhotovitelem;

(b) Zhotovitel po obdržení písemného upozornění Objednatele na jakékoliv vady a/nebo nedodělky
neodstraní jakékoliv takové vady a/nebo nedodělky během lhůty stanovené Objednatelem; anebo

(a) Zhotovitel je v prodlení s dokončením Díla oproti termínu stanovenému v odstavci 4.1 této Smlouvy
o více než pět (5) Pracovních dnů, ledaže takové prodlení bylo způsobeno vyšší mocí.

9.2 V případě odstoupení Objednatele od této Smlouvy v souladu s odstavcem 9.1 výše, Objednatel
Zhotoviteli uhradí účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s pracemi provedenými ke dni
účinnosti takového odstoupení Objednatele (s výjimkou nákladů vzniklých Zhotoviteli v souvislosti
s odstoupením).

9.3 Na základě ukončení této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu vrátí Zhotovitel Objednateli do pěti (5)
Pracovních dnů po takovém ukončení veškeré dokumenty a/nebo materiály poskytnuté Zhotoviteli nebo
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(b) v případě prodlení Zhotovitele se zahájením realizace Díla ve lhůtě stanovené v odstavci 3.3 této 
Smlouvy smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý započatý 
den prodlení.

(c) v případě prodlení s odstraněním jakýchkoliv a veškerých vad, nedostatků a nedodělků ve lhůtě 
uvedené v Konečném předávacím protokolu smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce 
korun českých) za každý den takového prodlení;

(d) v případě prodlení s nástupem k odstranění jakékoliv záruční vady smluvní pokutu ve výši 2.000,- 
Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý den takového prodlení;

(e) v případě porušení povinnosti Zhotovitele vyklidit Místo plnění ve lhůtě stanovené v odstavci 3.6 
této Smlouvy smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: tisíc korun českých) za každý den takového 
prodlení;

(f) v případě porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele při nakládání s odpady smluvní pokutu ve výši 
10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení;

(g) v případě porušení povinnosti Zhotovitele uvedené v odstavci 2.5 této Smlouvy smluvní pokutu ve 
výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ takového porušení.

8.2 Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli na základě písemné výzvy Objednatele 
doručené Zhotoviteli, a to do deseti (10) dnů ode dne obdržení takové písemné výzvy Objednatele. Výše 
smluvních pokut stanovená v odstavci 8.1 této Smlouvy může být Objednatelem započtena vůči jakékoliv 
platbě Objednatele ve prospěch Zhotovitele podle této Smlouvy.

8.3 Zhotovitel není v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení Objednatele.

8.4 Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu újmy v plné výši. Odstoupením od 
smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká.

8.5 V případě prodlení kterékoli smluvní strany s úhradou peněžitého plnění podle této smlouvy, včetně 
smluvní pokuty, má druhá smluvní strana právo na úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými 
právními předpisy. Prodlení s úhradou smluvní pokuty pro vyloučení pochybností nastává uplynutím 
posledního dne splatnosti smluvní pokuty podle příslušného dokladu k úhradě.

8.6 V případě, že Zhotovitel poruší povinnost stanovenou v odstavci 14.3 a/nebo 14.4 této Smlouvy, pak se 
tímto zavazuje Objednatele odškodnit za veškeré škody, ztráty, náklady a nároky třetích osob, včetně 
sankcí uvalených na Objednatele ze strany orgánů veřejné správy, které by byly z takového titulu 
uplatněny.

ČLÁNEK 9
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A UKONČENÍ SMLOUVY

9.1 Objednatel může odstoupit od této Smlouvy na základě písemného oznámení, a to s okamžitým účinkem 
ke dni doručení takového oznámení Zhotoviteli, pokud:

(a) Zhotovitel je v prodlení se zahájením řádného provádění Díla nebo s převzetím Místa plnění o více 
než pět (5) dnů a takové prodlení je prokazatelně zaviněné Zhotovitelem;

(b) Zhotovitel po obdržení písemného upozornění Objednatele na jakékoliv vady a/nebo nedodělky 
neodstraní jakékoliv takové vady a/nebo nedodělky během lhůty stanovené Objednatelem; anebo

(a) Zhotovitel je v prodlení s dokončením Díla oproti termínu stanovenému v odstavci 4.1 této Smlouvy 
o více než pět (5) Pracovních dnů, ledaže takové prodlení bylo způsobeno vyšší mocí.

9.2 V případě odstoupení Objednatele od této Smlouvy v souladu s odstavcem 9.1 výše, Objednatel 
Zhotoviteli uhradí účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s pracemi provedenými ke dni 
účinnosti takového odstoupení Objednatele (s výjimkou nákladů vzniklých Zhotoviteli v souvislosti 
s odstoupením).

9.3 Na základě ukončení této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu vrátí Zhotovitel Objednateli do pěti (5) 
Pracovních dnů po takovém ukončení veškeré dokumenty a/nebo materiály poskytnuté Zhotoviteli nebo
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získané Zhotovitelem za účelem provedení Díla podle této Smlouvy. Povinnost Zhotovitele stanovená
v předchozí větě trvá i po ukončení této Smlouvy z jakéhokoliv důvodu.

9 4 Jakýmkoliv ukončením této Smlouvy nebudou nikterak dotčena práva a nároky Objednatele vyplývající
z jakékoliv nedbalosti, opomenutí nebo porušení Zhotovitele, k nimž došlo před takovým ukončením,
zejména nárok na náhradu škody vzniklé porušením této Smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných
nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení, respektive
zániku, této Smlouvy.

9.5 Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu nevhodného příkazu (pokynu) nebo věci ve
smyslu ustanovení §2595 Občanského zákoníku.

ČLÁNEK 10
VYŠŠÍ MOC

10.1 Na základě výskytu jakéhokoliv případu vyšší moci během Doby plnění bude mít Zhotovitel právo (po
předchozím písemném a zdůvodněném oznámení Objednateli) prodloužit lhůtu pro splnění svých závazků
podle této Smlouvy, nejdéle však o dobu, která odpovídá trvání takového případu vyšší moci a prodloužit
tak Dobu plnění o takovou dobu. Případem vyšší moci se pro účely této Smlouvy rozumí překážky dle
ustanovení §2913(2) Občanského zákoníku, zejména extrémní působení přírodních živlů, teroristický
útok, válka, povstání, nepokoje nebo jiná událost, která zapříčiní zničení či poškození předmětu Díla za
předpokladu, že takovému zničení nebo poškození předmětu Díla Zhotovitel nemohl zabránit a dále za
předpokladu, že k takovému zničení nebo poškození předmětu Díla nedošlo zaviněním Zhotovitele.
Případem vyšší moci nejsou nepříznivé klimatické podmínky.

ČLÁNEK 11
KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA, TECHNICKÝ A AUTORSKÝ DOZOR

11.1 Objednatel je oprávněn kdykoliv dohlížet na provádění Díla a za tímto účelem mu bude umožněn kdykoliv
přístup do Místa plnění s tím, že toto nezbavuje Zhotovitele povinnosti a závazku nepřetržitě kontrolovat
a zajišťovat nejvyšší kvalitu všech prováděných prací a použitých materiálů pro účely Díla.

11.2 Objednatel je oprávněn kdykoliv oznámit zástupci Zhotovitele jakékoliv vady a/nebo nedodělky zjištěné při
provádění Díla. Zhotovitel je oprávněn v případě ústního sdělení požadovat, aby takové sdělení bylo
následně doloženo Objednatelem písemně.

11.3 Objednatel je oprávněn zastavit s okamžitým účinkem provádění Díla Zhotovitelem, pokud Objednatel
zjistí (dle svého odůvodněného uvážení), že jakékoliv dílčí plnění Díla není prováděno Zhotovitelem
a/nebo kterýmkoliv jeho poddodavatelem v souladu s podmínkami této Smlouvy. Provádění Díla bude
znovu zahájeno na základě odstranění všech vad a/nebo nedodělků určených Objednatelem.

11.4 Objednatel bude sám anebo prostřednictvím svých kontrolních orgánů provádět průběžnou kontrolu
provádění Díla. Rozsah písemných pověření a jména osob pověřených výkonem technického dozoru
Objednatele (TDO) a autorského dozoru (AD) Objednatel Zhotoviteli na jeho žádost písemně sdělí.
Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontroly Objednatele. Zabezpečuje účast svých
zaměstnanců či poddodavatelů při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související
s plněním této Smlouvy. Zjistí-li Objednatel (či jakýkoliv jeho zástupce), že Zhotovitel provádí dílo
nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení této
Smlouvy, je Objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby Zhotovitel vykázal
nekvalifikované pracovníky z Místa plnění, odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním
Díla a Dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že Zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky
z Místa plnění a závady neodstraní ani v Objednatelem stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení této
Smlouvy a Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

11.5 Materiály, které neodpovídají Projektové dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo
podmínkám této Smlouvy a standardům, musí být odstraněny z Místa plnění ve lhůtě stanovené
Objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými materiály. Pro posouzení kvality práce Zhotovitele a kvality
Díla jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak
doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování Díla.
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11.6 Vznikne-li v důsledku vadného provádění Díla Zhotovitelem Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen tuto
škodu nahradit.

11.7 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele poskytovat třetím osobám
Projektovou dokumentaci.

ČLÁNEK 12
PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

12.1 Po dokončení Díla v celém rozsahu Zhotovitel písemně vyzve, nejméně tři (3) Pracovní dny předem,
Objednatele k převzetí Díla. Předmět Díla bude převzat Objednatelem na Místě plnění na základě
konečné kontroly Objednatele a o jeho konečném převzetí a veškerých případných vadách a/nebo
nedodělcích zjištěných takovou konečnou kontrolou bude pořízen zápis, který podepíší obě strany (dále
jen "Konečný předávací protokot). Současně s předáním Díla Zhotovitel předá Objednateli také
veškeré zbývající či náhradní materiály k zabudování do Díla a také veškerá prohlášení o použitých
materiálech.

12.2 Objednatel není povinen převzít vadný nebo nedokončený předmět Díla, nicméně jestliže tak učiní,
Zhotovitel bude mít povinnost uvést předmět Díla do bezvadného a úplného stavu a odstranit veškeré
případné vady a/nebo nedodělky uvedené v Konečném předávacím protokolu ve lhůtě stanovené
v Konečném předávacím protokolu. Ustanovení článku 8 této Smlouvy o smluvní pokutě není dotčeno
převzetím vadného nebo neúplného předmětu Díla Objednatelem.

12.3 Zhotovitel se zavazuje provést, na vlastní náklady a během lhůty stanovené Objednatelem, jakékoliv
dodatečné úpravy Díla, které by byly požadovány v rámci dokončení Díla nebo na základě podmínek
uvedených v Konečném předávacím protokolu, avšak za podmínky, že takové úpravy si vyžádala
existence vad a/nebo nedodělků, za které Zhotovitel odpovídá. V případě, kdy by Zhotovitel za takové
vady a/nebo nedodělky neodpovídal, se Zhotovitel zavazuje takové úpravy provést na náklady
Objednatele a ve lhůtě stanovené Objednatelem.

ČLÁNEK 13
ODPOVĚDNOST ZA VADY A/NEBO NEDODĚLKY A ZÁRUKA ZA JAKOST

13.1 Zhotovitel odpovídá Objednateli za jakékoliv vady a/nebo nedodělky předmětu Díla, které má v době jeho
předání Objednateli nebo, pokud Objednatel převezme vadný nebo nedokončený předmět Díla, za ty
vady a/nebo nedodělky, které má předmět Díla v době jejich odstranění nebo v době dokončení předmětu
Díla dle odstavce 12.2 této Smlouvy, a za jakékoliv vady a/nebo nedodělky vzniklé po této době, jestliže
byly způsobeny porušením jakékoliv povinnosti Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy.

13.2 Záruční doba ve vztahu ke stavebním pracím je sjednána na dobu šedesáti (60) měsíců a počíná běžet
dnem protokolárního předání a převzetí Díla. Záruka se vztahuje na vady Díla, které se projeví u Díla
během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel.

13.3 Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené Projektovou
a související dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení
vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu této Smlouvy po celou dobu trvání záruky. Není-li
stanoveno jinak, je Zhotovitel odpovědný za vady plnění podle ustanovení §2615 a násl. a §2099 a násl.
Občanského zákoníku.

13.4 Jakékoliv uplatnění vady a/nebo nedodělku předmětu Díla ze strany Objednatele musí být učiněno
písemně nejpozději do konce příslušné záruční doby. Bude-li Objednatel uplatňovat své nároky z vad
a/nebo nedodělků předmětu Díla opravou vady a/nebo nedodělku, potom budou takové vady a/nebo
nedodělky Zhotovitelem odstraněny na vlastní náklady a v přiměřené lhůtě ve vazbě na technologické
možnosti opravy. Neodstraní-li Zhotovitel takové vady a/nebo nedodělky ve lhůtě stanovené
Objednatelem, může Objednatel zajistit na náklady Zhotovitele opravu takových vad a/nebo nedodělků a
Zhotovitel nahradí veškeré náklady s tím spojené Objednateli během pěti (5) Pracovních dnů po
obdržení příslušných dokladů (aniž by tím byl dotčen nárok Objednatele na smluvní pokutu podle této
Smlouvy). Pokud tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn započíst jakékoliv náklady, jež mu vznikly
v souvislosti s takovou opravou a případnou související smluvní pokutu vůči jakékoliv platbě (včetně
Zádržného), kterou má Objednatel Zhotoviteli uhradit na základě této Smlouvy.
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11.6 Vznikne-li v důsledku vadného provádění Díla Zhotovitelem Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen tuto 
škodu nahradit.

11.7 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele poskytovat třetím osobám 
Projektovou dokumentaci.

ČLÁNEK 12
PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA

12.1 Po dokončení Díla v celém rozsahu Zhotovitel písemně vyzve, nejméně tři (3) Pracovní dny předem, 
Objednatele k převzetí Díla. Předmět Díla bude převzat Objednatelem na Místě plnění na základě 
konečné kontroly Objednatele a o jeho konečném převzetí a veškerých případných vadách a/nebo 
nedodělcích zjištěných takovou konečnou kontrolou bude pořízen zápis, který podepíší obě strany (dále 
jen "Konečný předávací protokot). Současně s předáním Díla Zhotovitel předá Objednateli také 
veškeré zbývající či náhradní materiály k zabudování do Díla a také veškerá prohlášení o použitých 
materiálech.

12.2 Objednatel není povinen převzít vadný nebo nedokončený předmět Díla, nicméně jestliže tak učiní, 
Zhotovitel bude mít povinnost uvést předmět Díla do bezvadného a úplného stavu a odstranit veškeré 
případné vady a/nebo nedodělky uvedené v Konečném předávacím protokolu ve lhůtě stanovené 
v Konečném předávacím protokolu. Ustanovení článku 8 této Smlouvy o smluvní pokutě není dotčeno 
převzetím vadného nebo neúplného předmětu Díla Objednatelem.

12.3 Zhotovitel se zavazuje provést, na vlastní náklady a během lhůty stanovené Objednatelem, jakékoliv 
dodatečné úpravy Díla, které by byly požadovány v rámci dokončení Díla nebo na základě podmínek 
uvedených v Konečném předávacím protokolu, avšak za podmínky, že takové úpravy si vyžádala 
existence vad a/nebo nedodělků, za které Zhotovitel odpovídá. V případě, kdy by Zhotovitel za takové 
vady a/nebo nedodělky neodpovídal, se Zhotovitel zavazuje takové úpravy provést na náklady 
Objednatele a ve lhůtě stanovené Objednatelem.

ČLÁNEK 13
ODPOVĚDNOST ZA VADY A/NEBO NEDODĚLKY A ZÁRUKA ZA JAKOST

13.1 Zhotovitel odpovídá Objednateli za jakékoliv vady a/nebo nedodělky předmětu Díla, které má v době jeho 
předání Objednateli nebo, pokud Objednatel převezme vadný nebo nedokončený předmět Díla, za ty 
vady a/nebo nedodělky, které má předmět Díla v době jejich odstranění nebo v době dokončení předmětu 
Díla dle odstavce 12.2 této Smlouvy, a za jakékoliv vady a/nebo nedodělky vzniklé po této době, jestliže 
byly způsobeny porušením jakékoliv povinnosti Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy.

13.2 Záruční doba ve vztahu ke stavebním pracím je sjednána na dobu šedesáti (60) měsíců a počíná běžet 
dnem protokolárního předání a převzetí Díla. Záruka se vztahuje na vady Díla, které se projeví u Díla 
během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel.

13.3 Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené Projektovou 
a související dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení 
vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu této Smlouvy po celou dobu trvání záruky. Není-li 
stanoveno jinak, je Zhotovitel odpovědný za vady plnění podle ustanovení §2615 a násl. a §2099 a násl. 
Občanského zákoníku.

13.4 Jakékoliv uplatnění vady a/nebo nedodělku předmětu Díla ze strany Objednatele musí být učiněno 
písemně nejpozději do konce příslušné záruční doby. Bude-li Objednatel uplatňovat své nároky z vad 
a/nebo nedodělků předmětu Díla opravou vady a/nebo nedodělku, potom budou takové vady a/nebo 
nedodělky Zhotovitelem odstraněny na vlastní náklady a v přiměřené lhůtě ve vazbě na technologické 
možnosti opravy. Neodstraní-li Zhotovitel takové vady a/nebo nedodělky ve lhůtě stanovené 
Objednatelem, může Objednatel zajistit na náklady Zhotovitele opravu takových vad a/nebo nedodělků a 
Zhotovitel nahradí veškeré náklady s tím spojené Objednateli během pěti (5) Pracovních dnů po 
obdržení příslušných dokladů (aniž by tím byl dotčen nárok Objednatele na smluvní pokutu podle této 
Smlouvy). Pokud tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn započíst jakékoliv náklady, jež mu vznikly 
v souvislosti s takovou opravou a případnou související smluvní pokutu vůči jakékoliv platbě (včetně 
Zádržného), kterou má Objednatel Zhotoviteli uhradit na základě této Smlouvy.
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13.5 Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnutých záruk nezanikají, ohledně Objednateli předanému Díla,
ani pro případ odstoupení jedné ze smluvních stran od této Smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady se
nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

ČLÁNEK 14
DALŠÍ UJEDNÁNÍ

14.1 Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv
a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se doručují do vlastních
rukou. Povinnost strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé straně je splněna při doručování
poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí, případně je také splněna při
doručování datovou schránkou. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost straně vrátí
jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

14.2 Bez omezení ustanovení odstavce 2.5 této Smlouvy není Zhotovitel oprávněn postoupit jakákoliv za svých
práv a/nebo převést jakoukoliv ze svých povinností vyplývajících z této Smlouvy na jakoukoliv třetí osobu,
zejména Zhotovitel není (bez předchozího písemného souhlasu Objednatele) oprávněn postoupit
jakékoliv peněžité pohledávky Zhotovitele za Objednatelem vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou na
jakoukoliv třetí osobu.

14.3 Zhotovitel se tímto výslovně zavazuje, že kdykoliv na základě výzvy umožní kontrolu vynaložených
prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, respektive na základě výzvy předloží ke kontrole
Objednatelem vynaložených prostředků veškeré náklady, které jsou předmětem Zakázky označeny jako
uznatelné pro dotační financování Zakázky.

14 4 Zhotovitel se tímto dále výslovně zavazuje, že bude uchovávat veškerou dokumentaci související
s plněním na základě této Smlouvy a související s realizací Zakázky, včetně veškerých účetních dokladů,
nejméně po dobu deseti (10) let ode dne podpisu Konečného předávacího protokolu.

ČLÁNEK 15
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1 Tato Smlouva a spory z ní vzniklé se řídí právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními
Občanského zákoníku. Jakékoliv spory mezi stranami budou řešeny věcně a místně příslušným soudem
České republiky.

15.2 Tato Smlouva je závazná jak pro strany, tak pro jejich případné právní nástupce. Tato Smlouva je jedinou
a úplnou dohodou stran a jakékoliv její změny nebo dodatky musí být učiněny ve formě písemného
dodatku podepsaného Objednatelem a Zhotovitelem.

15.3 Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu
§504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších
podmínek. Zhotovitel tímto výslovně souhlasí se zveřejněním veškerých náležitostí a podmínek této
Smlouvy a/nebo souvisejících dokumentů a informací, zejména, avšak bez omezení, v souladu
s odstavcem 15.4 níže. Tento souhlas se týká i takových údajů, jejichž ochrana je regulována předpisy na
ochranu osobních údajů. Smluvní strany dávají zároveň tímto Objednateli svůj výslovný souhlas ve
smyslu výše uvedených předpisů na ochranu osobních údajů se zpracováním veškerých v této Smlouvě
uvedených osobních údajů, včetně údajů citlivých, na dobu neurčitou, za účelem splnění smluvních
povinností, evidence Smlouvy a zpřístupnění obsahu Smlouvy veřejnosti.

15.4 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv postupem dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv, v platném znění, a dále bere na vědomí a souhlasí se zveřejněním uzavřené Smlouvy
(s výjimkou Projektové dokumentace, která tvoří volnou přílohu této Smlouvy), včetně všech jejích změn a
dodatků a dalších souvisejících dokumentů a informací a včetně výše skutečně uhrazené ceny za plnění
Zakázky na profilu Objednatele ve smyslu ustanovení §219 ZZVZ.
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15.5 Tato Smlouva je podepsána ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce, z nichž Objednatel a Zhotovitel
obdrž! každý jedno (1) vyhotoveni.

15.6 Veškeré Přílohy připojené k této Smlouvě tvoří její neoddělitelnou součást.

15.7 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího
zveřejnění v registru smluv

V Praze - Zbraslavi dne > VV 2019 V Praze - Zbraslavi dne ?-V) 2019

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Městská část Praha - Zbraslav: Roddom, s.r.o.:

Podpis: Podpis:
Jméno: Ing. Zuzana yéjvodová Jméno: Jan Břížďala
Funkce: starostka Funkce: jednatel

Schváleno usnesením
RMČ /mč Praha - Zbraslav

číslo ? JftSf S9
ze dne

za správnost:
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Příloha 1
Rozpočet

MC Praha-Zbraslav - Mobiliář pro Sluneční park
Objekt: Siunenční park Zadavatel; MČ Praha - Zbraslav

Roddom s.r.o., Jan Bfržďala Místo: Praha - Zbraslav

pol.č. popis MJ počet jedn.cena cena

1 BETTONOVÉ PATKY A ŽULOVÉ KRAJNÍKY PRO LAVICE JEDNOSTRANNÉ ROZEVŘENÉ /LJR/ 316 380,00 XČ

1.1. ZÁKLADOVÉPATKY ks 12 24 480,00Kč
1.1.1. Vyměření a vytýčení patek . M 1 350,00 Kč 350,00 Kč
1.1.2. Výkop, bourání pro patky ks 2 420,00 Kc 840,00 Kč
1.1,3. Naložení, odvoz, skládka výkopku a vybouraných hmot m3 _______ ?. 000 00 Kč 400,00 Kč
1.1.4. Betonáž patek beton C16/20 (B20) 2x250/500/600 m3 0,15 Ž 000,00 Ki 450,00 Kč

1.2. ŽULOVÉ KRAJNÍKY - ZADLÁŽDĚNÍ ks 6 291900,00 Kč
1.2.1. Žulové štípané krajníky 100/200/700 m2 6 5 950,00! 35 700,00 Kč
1.2.2. Štěrkopísek mocnost 0,4 - 0,8m, včetně spár m3 1,5 1 300,00 Kč 1 950,00 Kč
1.2.3. Vyměření a vytýčení zadláždení M 1 1 250,00 1 250,00 Kč
1,2.4. Výkop, bourání pro zadláždení m3 3 1 350,00 Kč 4 050,00 Kč
1.2.3. Naloženi, odvoz, skiádka výkopku a vybouraných hmot m3 3 1 900,00 Kč 5 700,00 Kč

2 BETONOVÉ PATKY A ŽULOVÉ KRAJNÍKY PRO LAVICE JEDNOSTRANNÉ ZKOSENÉ /UZ/ 416840,00Kč

2.1. ZÁKLADOVĚ PATKY ks 16 32 S40,00 Kč

2.1,2. Vyměření a vytýčení patek kpl 1 350.00 Kč 350,00 Kč

2.1.2. Výkop, bourání pro patky ks 2 jZD.OO Kť 040.00 Kč
2.1.3. Naložení, odvoz, skládka výkopku a vybouraných hmot m3 0 2 2 000.00 Kč 400,00 Kč
2.1.4. Betonáž patek beton C16/20 (820) 2x250/500/600 m3 0,15 3 000,00 Kč 450.00 Kč

2.2. ŽULOVĚ KRAJNÍKY - ZADLÁŽDĚNÍ ks 4 384 200,00Kč
2.2.1. Žulové štípané krajníky 100/200/700 m2 12 5 950,00 Kc 71 400,00 Kč
2.2,2. Štěrkopísek mocnost 0,4 -0,8m, včetně spár m3 3,0 1 300,00 Kč 3 900,00 Kč
2.2.3. Vyměřenía vytýčení zadláždení kpl 1 1 250,00 Kč 1 250,00 Kč
2.2.4. Výkop, bourání pro zadláždení m3 6 1 350,00 Kč 8 100,00 Kč
2.2.5. Naložení, odvoz, skládka výkopku a vybouraných hmot m3 6 1900,00 Kc 11400,00 Kč
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ks 2 30C.00 t 600,00 Kč
3.1.3. Naložení, odvoz, skládka výkopku a vybouraných hmot m3 0r2 l 000/30H 400,00 Kč
3.1.4. . Betonáž patek beton C16/20 (B20) 2x250/500/600 m3 0,15 2 O0O.OO KČ 450 00 Kč

3.2. ŽULOVĚ KRAJNÍKY - ZADLÁŽDĚNÍ ks 3 278400,00 Kč
3.2.1. Štěrkopísek mocnost 0,4 - 0,8m, včetně spár m3 3,0 1 300,00 Kč 3 900,00 Kč
3,2.2. Žulové Štípané krajníky 100/200/700 m2 12 950,00 Kč 71 400,00 Kč
3.2.3. Vyměření a vytýčení zadiáždění kpl 1 1250,00 ?t 1 250,00 Kč
3,2.4. Výkop, bourání pro zadiáždění m3 5 1350.00 Kč 6 750,00 Kč
3.2,5. Naložení, odvoz, skládka výkopku a vybouraných hmot m3 5 1 900,00 Kč 9 500,00 Kč
4 BETONOVÉ PATKY A ŽULOVÉ KRAJNÍKY PRO LAVICE OBOUSTRANNÉ /LO/ 295 950,00Kč

4.1. ZÁKLADOVÉPATKY ks 6 19 500,00 Kč
4.1.1, Vyměření a vytýčen! patek kpl 1 350.00 Kč 350,00 Kč
4.1.2. Výkop, bourání pro patky ks 2 550.00 Kč 1100,00 Kč
4.1.3. Naložení, odvoz, skládka výkopku a vybouraných hmot m3 0,4 1 800 00 Kč 720,00 Kč
4.1.4. Betonáž patek beton C16/20 (B20) 2x250/500/600 m3 0,36 3 000,00 Kč 1 080,00 Kč

4.2. žulovékrajníky-ŽadlÁzdeŇí ks 3 276 450,00Kč
4.2.1. Štěrkopísek mocnost 0,4 - 0,8m, včetně spár m3 2,5 1 300,00 Kč 3 250,00 Kč
4,2.2. .

Žulové Štípané krajníky 100/200/700 m2 12 5 950,00 Kč 71 400,00 Kč
4.2.3. Vyměření a vytýčení zadiáždění kpl 1 1 250,00 Kč 1 250,00 Kč
4.2.4. Výkop, bourání pro zadiáždění m3 5 1 350,00 KČ 6 750,00 KČ

4.2.5. Naložení, odvo2, skládka výkopku a vybouraných hmot m3 5 1 900.00 Kč 9 500,00 Kč

5 BETONOVÉ PATKY PRO ODPADKOVĚ KOŠE ks 4 15 120,00 K.
5.1. Vyměření a vytýčení patek kpl 1 350,00 Kč 350,00 Kh
5.2. Výkop, bourání pro patky ks 1 550,00 Kč 550 0Q Kč
5.3. Naložení, odvoz, skládka výkopku a vybouraných hmot m3 0,6 1 800.00 Kc 1 080,00 Kc

5.4, Betonáž patek beton C16/20 (B20) 0 200 mm, hl.500 mm m3 0,5 3 0WHWKČ 1800.00 Kč

Cena celkem bez DPH 21% 1 344 290,00 Kč
DPH 21% 282 300,90 Kč

Cena celkem s DPH 21% 1626 590,90 Kť

VZ(SlunecniPark-CAST3): SMLOUVA: (22/11/2019)
12

BETONOVÉ PATKY A ŽULOVÉ KRAJNÍKY PRO LAVICE JEDNOSTRANNÉ PRODLOUŽENÉ/UP/
3 300 000,00 KČ

3,1. ZÁKLADOVĚPATKY ks 12 21 600,00 Kč
3,1,1. Vyměření a vytýčení patek kpl 1 350,00 Kč 350,00 Kč
3.1.2. Výkop, bourání pro patky



Příloha 2
Seznam poddodavatelů

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ - SEZNAM PODDODAVATELŮ
podie §105(1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

podiimitní veřejná zakázka na stavebn-ípráce, zjednodušené podíimitní řízení:"Sluneční
park Zbraslav Mobiliář parku"

Obchodní firma / Identifikační číslo: Sídlo / Místo Část Zakázky, která bude
název / jméno a podnikání: plněna poddodavatelem:
příjmení
poddodavatele:

47238518 Volyňská 39 Dodávka a montáž žulových
1. ČESKÁ ŽULA s.r.o. 386 01 Strakonice krajníků

Za účastníka (dodavatele) Roddom s.r.o.

Jméno a příjmení Jan Břížďala
(osoby oprávněné zastupovat účastníka (právnickou
osobu))

Funkce Jednatel společnosti
(vyplňuje pouze právnická osoba, popř. pokud podepisuje
zmocněnec, pak tento údaj uvede zde)

Podpis (a případně razítko) Digitálněpcdepsat lanSradbtoDN:
tiCZ, ? 5.4 97^NTHCZ??Wa6431,

tKftodtiom,sxo.(íC 6048643tiou=t. cn-Jan
erudab. sn -8ftždab. givenName^Jan,
serblNumb?=P67?778,iittexJ?lftatct
Datum:2019!0.15 10:33:17 +02*00'

Datum 15.10.2019
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