Da|šízávazné požadavkyna prováděnídí|a- nutno zapracovat do náVrhu
sm|ouVyo dí|o,v případěnezapracováníje toto důVodemvyřazeníze soutěŽe
obecné:
práVaa povinnosti
obsahem tohotozáVazkového
Váahu jsou Všechnypodmínky,
stanovenév zadávacídokumentacii V případě,Že nejsoutouto sm|ouvouvýs|ovně
uvedeny'sm|uvnistranyproh|ašují,
Že tuto smlouvu,jakoŽ i jednotlivápráVa a
povinnostizní Vyp|ývající,
budouVykládatvsou|aduse zadávacidokumentacia
podmínkami
Všemi
stanovenými
V rámc;|
zadávacihořizenizadáníVeřejné
zakázky.
zhotoviteIprohIašuje,
Že při ZpracovánícenovénabídkydúsIednězkontroIoval
projektovou
zadávacidokumentaci,
dokumentaci
a ostatnípodk|adypro provádění
prohIašuje,
diIa' Na zák|adě uVedenékontro|y
Že projektovádokumentaceje
komp|etnipro zhotovenídi|a, a Že Vtéto projektovédokumentacinezjisti|Žádné
chyby, nesrovnalosti
nebo rozporys obecně záVaznýmipředpisyči technickými
normami.
Pokudse při prováděnidí|avyskýnounesrovna|osti,
sm|uvní
stranyse dohodly,Že
Veškerénák|ady spojenés narovnánímpůjdouktíŽi zhotovite|e.Ztoho pro
zhotovite|eVyplýVápovinnostnéstna svůjnák|adprovedeniVšechpracínutnýchpro
předmětusmlouvy,a to bez nároku
rea|izaci
dí|az důvodů
úp|nosti
a p|néfunkčnosti
na ZměnuterminupIněnisjednaného
V tétosmIouvě.
potvzených
Pří|ohoufaktur- daňovýchdok|adůbudou kopie předáVacíchprotokolů
jako iseznamy provedených
pověřenouosobouzadavate|e,
pracíd|e stavebního
deníkUs podrobnýmrozpisem provedenýchprací a dodáVek a prohlášením
odpovědné
osobyzadavate|e,
Že p|nění
by|ok okamŽikupředáníposkýnutořádně a
oez vao.
zhotovite|se zavazujeprovéstdí|ov ce|émrozsahus meznímzáVaznýmtermínem
d o k o n č ednoí 1 6 ' 11 . 2 0 1 2 .
stavební objekt se nacházi V horském prostředí' zhotovite| musí počítats
eventua|itou,
Že během prováděnístavebníchprací můŽedojít ke zhoršení
přírodníchk|imatickýchpodmínekk plnění.Tato skutečnostVšak nezbavuje
zhotovite|eodpovědnostiza škodua prodlení.Zhotovite|je povinenve stanoveném
termínu
stavebníprácedokončit
tak, aby nejpozději
k okamŽikuzáVazného
termínu
dokončení
moh|obý dí|osp|něnoa předáno.Případné
ZVýšené
nák|adyzhotovite|e
Vznik|éVdůsledkuzhoršenýchpřírodnichpodmíneka horskéhoprostředínese
V plnéVýšizhotovite|'
pracíjezhotoviteI
povinense na sVénák|ady
Před samotnýmzapočetim
stavebních
jsou
přesvědčit,ve ktenýchmístech
Vedeny stávajícírozvodyinŽenýrskýchsítí.Při
prováděnípracíV blízkostirozvodů,kterébudou nadá|ev objektuzachovány,je pak
povinen postupovat s nejvyššíopatrnostía práce provádět Výhradně ručním
nářadím.
Při rea|izaci zakázky je zhotovite|povinen postupovattakovým způsobem,aby
průběhprovádění
je
plněnínemě|nepříZnivý
dopadna Životniprostředí'
Zhotovite|
je
povinenpostupovat
zejménad|ezákonač.185/2001
sb.' o odpadech.zhotovitel
povinenVéstpodrobnouevidenci(dok|ady,
jednot|ivými
VáŽnílístky)o nak|ádání
s
odpadya jejichdruhy'jejichu|oŽeničizneškodnění'
Při předánídílaje zhotovite|
povinentýo dokladypředatzadavateIj.

objednate|je opráVněnprovádětkontro|uprováděnídí|a.Zhotovitelje povinen
pro místní
rozvojč.499/2006sb. Vést
V sou|adus pří|ohou
č'5 vyh|ášky
|V]inisterstva
o prováděnídíIastavebnídeník.stavebnídenik musíbýt V pracovnídobě stá|e
přítomný
na pracovišti
tak' aby objednatel'
nebojímpověřenáosobamě|amoŽnost
je
Vždyjednukopii
do něj provádětzáznamy'ZhotoviteI povinenpředáVatobjednate|i
stavebního
deníku,
a to kaŽdépondě|í'
protoko|.
objednate|
dí|o
o předánía převzetídi|abude pořizenzápis _ předáVací
převezme a převzetí stvrdí V předáVacímprotoko|ustavby, pokud bude dí|o
provedeno bez zjevnýChVad. Pokud budou při předáVánídí|azjištěnyVady a
protoko|u
stanovi
nedodě|ky,
uvedese tatoskutečnost
do předáVacího
a objednate|
projejichodstranění'
Po odstranění
|hůtu
Dá|eobjednate|
uvede,Že dí|onepřebírá'
převezeme
předáVacího
protokolu
Že dí|o
Vad objednate|
di|o
stim, Že do
dop|ní,
přebírá'Dí|ose pro účelysm|ouvypovažuje
za předanéaŽ VokamŽikuúp|ného
jednot|ivých
protokolárního
převzetia do|oŽení
dokladůo tom' jak by|ona|oženo
s jednot|ivými
druhyodpadů
d|ezákonač.185/2001
Sb'
prácečiní60 měsíců
záručnidobana stavební
od okamŽikupředánídí|a.Zhotovite|
je objednate|i
současněs předánímdokončeného
di'a povinenpředat veškeré
náVodya záruční
|isty'
je povinenodstranitVadya nedodě|ky
zhotovite|
dila Ve lhůtě10 dnůode dne, kdy
objednate|
zhotovitele
na zmíněné
vady a nedodě|ky
upozorni|'
Vady a nedodělky
je
bránícíprovozu zhotovitelpovinenodstranitdo 48 hodin od okamŽiku,kdy
objednatel
zhotovite|e
na zminěné
vadya nedodě|ky
upozorni|'

Sankce;
Pro případprodlenízhotovite|e
se zhotovením
dí|ařádně a Včas,bez Vad a
nedodě|ků
si smluvnístranydohod|yúrokz prod|ení
Ve Výši0,1 o/oz ceny di|aza
o/o
kaŽdýden prod|ení,
dá|e 10 z cenýdí|ajednorázově'
V případěneprovedení
díla
Vůbecse zhotoviteIzavazujezapIatitobjednateIi
smIuvnípokutuve výši 30%
z ce|kové
cenydíla'
poruší
V případě,že zhotovite|
sVépovinnosti
obsaŽené
V předpisuČeského
Úřadu
prácea Českého
práce
bezpečnosti
báňského
úřaduč'601/2006Sb. o bezpečnosti
pracích'povinnostiobsaŽenéV předpisuo
a technickýchzaÍizenipÍistavebních
poŽadavcích
pro místní
technických
na stavby stanovené
Ve Vyh|ášce
Ministerstva
|ozvoj č' 26812009sb. či povinnostid|e zákona č. 35012011sb', o chemických
jednorázovou
pokutuVe Výši5.000,-Kčza
|átkách,zavazujese Uhraditobjednate|i
porušeni'Uvedenousmluvnípokutuje objednate|
kaŽdéjednot|ivé
opráVněnu|oŽit
opakovaně
'
V případě'že Zhotovite|porušísvoji povinnostVést stavebnídeník V sou|adU
s příIohouč.5 Vyh|áškyMinisterstvapro místnírozvojč.499/2006sb., zavazu.jese
objednateli
uhraditpokutuVe !"ýši
50.000'--Kč'
poruší
V případě'Že zhotovite|
svojipovinnostodstranitVadya nedodě|ky
Ve |hůtě
stanovené
V tétosmlouvě,zavazujese zadavate|i
uhraditsm|uvnípokutuVe výši
2'000'--Kč'
a to za kaŽdýden prod|eni'
V připadě'Že objednate|
Íaktury
upadnedo prodlení
s úhradou
sp|atné
o dé|eneŽ 5
je
dnů, dohodnutasm|uvnípokutave výši0,1% z dlužnéčástkyza kaŽdýden
prodIen
í.

pokutnezanikáprávoobjednate|e
poŽadovat
náhraduškodys
Úhradousm|uvních
pokutase na úhradu
tím,žezaplacenásmIUVní
škodynezapočitáVá'
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