
 
 

 

  

Smlouva   o   dílo 
 

uzavřená   podle   §   2586   a   násl.   zákona   č.   89/2012   Sb.,   ve   znění   pozdějších   předpisů 
(dále   jen   „smlouva“), 

kterou   níže   uvedeného   dne,   měsíce   a   roku   uzavřely   smluvní   strany: 
 

“Úprava   břehů   a   oprava   opevnění   Dalejského   potoka” 

 
1.   Lesy   hl.   m.   Prahy 
se   sídlem: Práčská   1885,   106   00   Praha   10   -   Záběhlice 
IČ:   45247650 DIČ:   CZ45247650 
bankovní   spojení: PPF   banka   a.s.,   160   41   Praha   6,   Evropská   2690/17 
číslo   účtu: 2000780018/6000 
zastoupené: Ing.   Vladimírem   Krchovem,   Ph.D.,   ředitelem   organizace 
(dále   jen     „objednatel“ ) 
  
a 
  
2.   NOWASTAV   a.s. 
se   sídlem: Malešická   2679/49,   130   00   Praha   3  
IČ:00565679 DIČ:   CZ00565679 
bankovní   spojení:  
číslo   účtu: 
zastoupené: 

 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. oddíl  B,               
vložka   393. 
(dále   jen    „zhotovitel“ ) 
 

 
I. 

Veřejná   zakázka 

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na výše uvedenou            
veřejnou   zakázku     v   souladu   s   nabídkou   zhotovitele   ze   dne    25.9.2017. 
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II. 
Předmět   smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele dodat objednateli stavební práce          
spočívající v úpravě břehů potoka, likvidace náletových porostů, bourání betonového i           
cihelného opevnění koryta a jeho nahrazení kamenným pohozem s proštěrkováním,          
svahování a úpravu dna koryta, sanaci stávajících opěrných zdí a jejich opatření novým             
kamenným obkladem i výstavbu nových železobetonových zdí s kamenným obložením,          
úpravu koryta toku s výsadbou 15 ks hlavových vrb pro stabilizaci břehů včetně naložení              
vybouraných hmot a jejich odvoz na skládku (dále jen “dílo”) a závazek objednatele dílo              
převzít   a   zaplatit   za   něj   sjednanou   cenu. 

2. Stavební práce budou prováděny dle projektové dokumentace “Úprava Dalejského potoka          
v ř. km 9,449 - 9,602” zpracované v červnu 2013 a projektové dokumentace “Oprava              
opevnění Dalejského potoka v ř. km 8,98 - 9,20” zpracované v březnu 2017 projektovou              
kanceláří   SVIP.   Rozsahy   prací   jsou   dané   položkovými   rozpočty   projektových   dokumentací. 

3. Zhotovitel se za podmínek dohodnutých v této smlouvě zavazuje na svůj náklad a             
nebezpečí provést pro objednatele dílo v množství, druhu a jakosti stanovené v této             
smlouvě a převést na objednatele vlastnické právo k tomuto dílu. Objednatel se zavazuje             
dílo převzít a uhradit dohodnutou cenu v termínu dle ujednání této smlouvy. Konkrétní             
položky, které bude objednatel odebírat, jsou součástí naceněných položkových rozpočtů,          
které   jsou   nedílnou   součástí   této   smlouvy. 

4. Smluvní strany jsou vázány rovněž zadávacími podmínkami zakázky a nabídkou          
prodávajícího   podanou   na   tuto   zakázku. 

5. Nedodržení ani překročení předpokládaného rozsahu díla neopravňuje zhotovitele k         
jakýmkoliv   nárokům   vůči   objednateli. 

 

III. 
Způsob   poskytování   dodávky   díla 

1. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu smlouvy. Pokud objednatel zjistí, že           
předmět smlouvy je prováděn v rozporu s podmínkami smlouvy, je oprávněn žádat na             
zhotoviteli, aby plnil své povinnosti řádným způsobem. Současně má objednatel právo           
nárokovat   odstranění   zjištěné   vady. 

2. Dílo   je   vymezeno: 

a)  podrobným popisem předmětu plnění  a  podklady předanými objednatelem ke          
shora   uvedené   zakázce   (viz.    Příloha   výzvy    č.   3   -    Položkový   rozpočet),   

b) nabídkou   zhotovitele    předloženou   ve   výběrovém   řízení   na   uvedenou   zakázku, 
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H.
PFedmét smlouvy

1. Pfedmétem této smlouvy je zévazek zhotovitele dodat objednateli stavebnl' préce
spoéivajl'ci v Upravé bFehl'J potoka, Iikvidace néletovych porostfl, bourénl' betonového i
cihelného opevnénl' koryta a jeho nahrazenl' kamennSIm pohozem s proétérkovém’m,
svahovénl' a Upravu dna koryta, sanaci stévajl'cich opérnYoh zdI' a jejich opatfenl' novym
kamennym obkladem i stavbu novych Zelezobetonovych Ni 5 kamennym obloienl'm,
Upravu koryta toku s sadbou 15 ks hlavovych vrb pro stabilizaci bFehl'J véetné naloiem’
vybouram'Ich hmot a jejich odvoz na sklédku (déle jen “d|'|o”) a zévazek objednatele dl'lo
pfevzit a zaplatit za néj sjednanou cenu.

2. Stavebnl' préce budou provédény dle projektové dokumentace “Uprava Dalejského potoka
v F. km 9,449 - 9,602” zpracované v éervnu 2013 a projektové dokumentace “Oprava
opevnéni Dalejského potoka v I". km 8,98 - 9,20” zpracované v bfeznu 2017 projektovou
kanceléfi SVIP. Rozsahy pracijsou dané poloikomi rozpoéty projektovych dokumentaci.

3. Zhotovitel se za podml'nek dohodnuth v této smlouvé zavazuje na sj néklad a
nebezpeél' provést pro objednatele dl'lo v mnotVI', druhu a jakosti stanovené v této
smlouvé a pfevést na objednatele vlastnické prévo k tomuto dl'lu. Objednatel se zavazuje
dl'lo pfevzit a uhradit dohodnutou cenu v terminu dle ujednénl' této smlouvy. Konkrétnl'
poloiky, které bude objednatel odebl'rat, jsou souééstl' nacenénych poloZkovSICh rozpoétl‘],
které jsou nedl'lnou souééstl' této smlouvy.

4. Smluvnl' strany jsou vézény rovnéi zadévacimi podml'nkami zakézky a nabl'dkou
prodévajl'ciho podanou na tuto zakézku.

5. Nedodriem’ ani pfekroéem’ pfedpoklédaného rozsahu dila neopravfiuje zhotovitele k
jakYmkoliv nérokfim vfléi objednateli.

|||.
ZDflsob Doskvtovéni dodévkv dila

1. Zhotovitel odpovidé za Fédné plnénl' pfedmétu smlouvy. Pokud objednatel zjistl', 2e
pfedmét smlouvy je provédén v rozporu s podml'nkami smlouvy, je oprévnén iédat na
zhotoviteli, aby plnil své povinnosti FédnYm zpfjsobem. Souéasné mé objednatel prévo
nérokovat odstranénl' zjiéténé vady.

2. Dl'lo je vymezeno:

a) podrobnym popisem pfedmétu plnéni a podklady pfedanymi objednatelem ke
shora uvedené zakézce (viz. Pfiloha V}?zvy c". 3 - Poloikovy rozpoéet),

b) nabidkou zhotovitele pfedloienou ve vybérovém fizenl' na uvedenou zakézku,
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3. Dílo bude prováděno v souladu s podmínkami zadání veřejné zakázky uvedenými ve            
výzvě a vyplněným položkovým rozpočtem, dále pak přijatou nabídkou zhotovitele,          
podklady předanými objednatelem, a požadovanými výstupy platnými v době podpisu          
smlouvy. 

4.                 Základní   podmínky   provádění   díla: 
a) Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době             

přiměřené s přihlédnutím k povaze díla. Při provádění díla je vázán pokyny            
objednatele. 

b) Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu smlouvy. Pokud objednatel zjistí, že           
předmět smlouvy je prováděn v rozporu s podmínkami smlouvy, je oprávněn žádat na             
zhotoviteli, aby prováděl předmět smlouvy řádným způsobem. Současně má         
objednatel   právo   nárokovat   odstranění   zjištěné   vady. 

c) Při své činnosti bude zhotovitel postupovat řádně, na odborné úrovni, kterou lze od             
něho   spravedlivě   požadovat,   a   v   souladu   s   pokyny   objednatele. 

 
IV. 

Doba   a   místo   provedení   díla 

1. S   prováděním   díla   bude   započato :    5   dní   od      podpisu   smlouvy  

2. Termín   ukončení   díla:   smlouva   je   uzavřena   na   dobu   určitou   do        30.11.2017. 

3.                 Místo   plnění:   Praha,   k.ú.   Řeporyje. 
 

V. 
Cenové   ujednání   a   platební   podmínky 

1. Objednatel zaplatí zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla stanovenou v           
souladu s nabídkou zhotovitele. Celková částka za provedení díla je stanovena jako            
nejvýše   přípustná   ve   výši   max.: 

Cena   za   dílo: 

Cena   celkem   bez   DPH 5   549   987,40   Kč 

Cena   celkem   bez   DPH   slovy pět milionů pět set čtyřicet devět tisíc devět set         
osmdesát   sedm   korun   českých   čtyřicet   haléřů  

DPH 1   165   497,35   Kč 

Cena   celkem   vč.   DPH 6   715   484,75   Kč 
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2. Celková cena ve vyjádření bez DPH je nejvýše přípustná a nepřekročitelná; je            
koncipována jako maximální, tzn., že může být i nižší, v závislosti na objemu dodávek              
skutečně provedených. Celková cena obsahuje všechny náklady potřebné ke splnění          
veřejné zakázky. Jednotkové ceny položkového rozpočtu uvedené v cenové nabídce          
zhotovitele jsou platné a neměnné po celou dobu platnosti této smlouvy. Uzavřením této             
smlouvy   nevzniká   zhotoviteli   právo   na   konkrétní   stanovený   objem   dodávek. 

3. Cena díla bude dílčími měsíčními fakturami hrazena až do výše 90% dohodnuté ceny (vč.              
DPH).  Zbývajících 10% ceny bude proplaceno po předání a převzetí díla a            
odstranění případných vad a nedodělků na základě konečné faktury. Konečnou          
fakturu vystaví zhotovitel a odešle objednateli nejpozději do 30 dnů po ukončení            
přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla, příp. po odstranění            
vad   a   nedodělků   uvedených   v   protokolu.  

4. Faktury budou doručeny v jednom vyhotovení na adresu objednatele Lesy hl. m. Prahy,              
Práčská   1885,   106   00      Praha   10   -   Záběhlice. 

5. Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004            
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a                
musí   obsahovat   tyto   údaje: 

-  označení zhotovitele - obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení a údaj o zápisu               
do   obchodního   rejstříku   včetně   spisové   značky, 

-           číslo   smlouvy,   předmět   díla, 

-           číslo   faktury,   den   odeslání,   den   splatnosti   a   fakturovanou   částku, 

-  razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele, stvrzující oprávněnost a formální a            
věcnou   správnost   faktury, 

-  číslo účtu, na které bude poskytnuta úplata, bude v souladu se zveřejněným číslem účtu               
správcem   daně   pro   účely   DPH   dle   §   98   písm.   d)   zákona   o   DPH. 

Přílohou   každé   faktury   bude   vždy   podrobný   soupis   dodávek   za   fakturované   období. 

6.  V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel              
oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty             
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury            
objednateli.  

7. Cenu veřejné zakázky je možno v průběhu plnění této veřejné zakázky změnit v případě,               
že dojde ke změnám daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na             
výši nabídkové (fakturované) ceny, a to zejména v případě změny sazby daně z přidané              
hodnoty. Změna ceny za provedení díla bude pro tento případ řešena dodatkem ke             
smlouvě. 
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správcem   daně   pro   účely   DPH   dle   §   98   písm.   d)   zákona   o   DPH. 

Přílohou   každé   faktury   bude   vždy   podrobný   soupis   dodávek   za   fakturované   období. 

6.  V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel              
oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty             
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené faktury            
objednateli.  

7. Cenu veřejné zakázky je možno v průběhu plnění této veřejné zakázky změnit v případě,               
že dojde ke změnám daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na             
výši nabídkové (fakturované) ceny, a to zejména v případě změny sazby daně z přidané              
hodnoty. Změna ceny za provedení díla bude pro tento případ řešena dodatkem ke             
smlouvě. 
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2. Celkové cena ve vyjédfenl' bez DPH je neiée pfipustné a nepfekroéitelné; je
koncipovéna jako maximélnl', tzn., 2e mflie bylt i niiél', v zévislosti na objemu dodévek
skuteéné provedenych. Celkové cena obsahuje véechny néklady potFebné ke splnénl'
veFejné zakézky. Jednotkové ceny poloikového rozpoétu uvedené v cenové nabl'dce
zhotovitele jsou platné a neménné p0 celou dobu platnosti této smlouvy. UzavFenI'm této
smlouvy nevzniké zhotoviteli prévo na konkrétnl' stanoveny objem dodévek.

3. Gene dl'la bude dl'lél'mi mésiénimi fakturami hrazena a2 do vyée 90% dohodnuté ceny (v6.
DPH). Zbyvajicich 10% ceny bude proplaceno po pf'edéni a pfevzeti dila a
odstranéni pf'ipadnf/ch vad a nedodélkfl na zékladé koneéné faktury. Koneénou
fakturu vystaVI' zhotovitel a odeéle objednateli nejpozdéji do 30 dnfl p0 ukonéenl'
pfejl'maciho Fl'zenl' doloieného protokolem o pFedéni a pFevzetI' dl'la, pfip. p0 odstranénl'
vad a nedodélkfl uvedenych v protokolu.

4. Faktury budou doruéeny v jednom vyhotovenl' na adresu objednatele Lesy hl. m. Prahy,
Prééské 1885, 106 00 Praha 10 - Zébéhlice.

5. Faktura musi mI't veékeré néleiitosti dafiového dokladu ve smyslu zékona ('3. 235/2004
8b., 0 dani z pfidané hodnoty, ve znénl' pozdéjél'ch pfedpisfil (déle jen ,,zékon o DPH“) a
musi obsahovat tyto Udaje:

- oznaéenl' zhotovitele - obchodm’jméno, sidlo, IC, DIC, bankovnl' spojenl' a Udaj o zépisu
do obchodnl'ho rejstfiku véetné spisové znaéky,

- él'slo smlouvy, pFedmét dila,

- él'slo faktury, den odesléni, den splatnosti a fakturovanou ééstku,

- razitko a podpis oprévnéné osoby zhotovitele, stvrzujI'CI' oprévnénost a formélnl' a
vécnou sprévnost faktury,

- él'slo Uétu, na které bude poskytnuta Uplata, bude v souladu se zveFejnénYm él'slem Uétu
sprévcem dané pro Uéely DPH dle § 98 pl'sm. d) zékona o DPH.

Pr'ilohou kaidé faktury bude vz'dy podrobny soupis dodévek za fakturované obdobi.

6. V pfipadé, 2e faktura nebude obsahovat néleiitosti uvedené v této smlouvé, je objednatel
oprévnén fakturu vrétit zhotoviteli k doplnénl'. V takovém pfipadé se pferuél' plynutl' Ihfity
splatnosti a nové Ihflta splatnosti zaéne plynout 0d data doruéenl' opravené faktury
objednateli.

7. Cenu veFejné zakézky je moino v prflbéhu plnénl' této veFejné zakézky zménit v pfipadé,
2e dojde ke zméném dar'woch prévnl'ch pFedpisO, které budou mI't prokazatelny vliv na
vyiéi nabl'dkové (fakturované) ceny, a to zejména v pFipadé zmény sazby dané z pFidané
hodnoty. Zména ceny za provedenl' dl'la bude pro tento pfipad Feéena dodatkem ke
smlouvé.
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8. Objednatel uhradí fakturu do 30 dnů po jejím obdržení převodem na účet zhotovitele             
uvedeného v záhlaví smlouvy. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky            
z   účtu   objednatele   ve   prospěch   účtu   zhotovitele   uvedeného   v   záhlaví   smlouvy. 

9. Smluvní pokuta nebo náhrada škody uplatněná objednatelem je splatná do 30 dnů po             
obdržení písemné výzvy převodem na účet objednatele, specifikovaný ve výzvě. Dnem           
úhrady se rozumí den odepsání smluvní pokuty z účtu zhotovitele ve prospěch účtu             
objednatele. 

 
VI. 

Další   práva   a   povinnosti   smluvních   stran 

1. Zhotovitel je povinen poskytovat dodávky kompletně, ve sjednaném rozsahu, kvalitě a v            
dohodnutých termínech. Kvalita dodávky bude odpovídat požadavkům objednatele (viz         
Příloha   Výzvy   –   Položkový   rozpočet). 

2. Z hotovitel   bude   plnit   povinnosti   dle   této   smlouvy   řádným   a   včasným   poskytováním   díla. 

3. Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce, požárních, hygienických          
a   ekologických   předpisů   na   staveništi.  

4. Zhotovitel je povinen seznámit se s rozmístěním inženýrských sítí a zajistit, aby nedošlo            
k jejich   poškození. 

5. Zhotovitel bude řádně denně udržovat komunikace v bezprostředním okolí staveniště,         
neprodleně   odstraní   veškerá   jejich   znečištění   a   poškození. 

6. Zařízení staveniště a stavba budou označeny informační tabulí, která bude obsahovat tyto            
údaje:   jméno   stavby,   délka   realizace,   kontakt   na   objednatele   a   zhotovitele,   účel   stavby. 

7. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se           
produkcí a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek, které mohou            
ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod (zejména ropných látek). Dojde-li          
k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní náklady taková opatření,            
která   zabrání   znečištění   povrchových   nebo   podzemních   vod   těmito   látkami.  

8. Zhotovitel bude plnit povinnosti dle této smlouvy  svým jménem a na vlastní odpovědnost.             
Bude   průběžně   informovat   objednatele   o   stavu   poskytování   dodávky. 

9. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat maximálně šetrně a ohleduplně a            
zajistit konstantní odbornou úroveň dodávek. Zhotovitel je povinen akceptovat pokyny a           
požadavky   objednatele   přímo   související   s   poskytováním   dodávky. 

10. Objednatel je povinen jednotlivé dodávky prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit            
dohodnutou   cenu   za   jejich   provedení. 
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8. Objednatel uhradí fakturu do 30 dnů po jejím obdržení převodem na účet zhotovitele             
uvedeného v záhlaví smlouvy. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky            
z   účtu   objednatele   ve   prospěch   účtu   zhotovitele   uvedeného   v   záhlaví   smlouvy. 

9. Smluvní pokuta nebo náhrada škody uplatněná objednatelem je splatná do 30 dnů po             
obdržení písemné výzvy převodem na účet objednatele, specifikovaný ve výzvě. Dnem           
úhrady se rozumí den odepsání smluvní pokuty z účtu zhotovitele ve prospěch účtu             
objednatele. 

 
VI. 

Další   práva   a   povinnosti   smluvních   stran 

1. Zhotovitel je povinen poskytovat dodávky kompletně, ve sjednaném rozsahu, kvalitě a v            
dohodnutých termínech. Kvalita dodávky bude odpovídat požadavkům objednatele (viz         
Příloha   Výzvy   –   Položkový   rozpočet). 

2. Z hotovitel   bude   plnit   povinnosti   dle   této   smlouvy   řádným   a   včasným   poskytováním   díla. 

3. Zhotovitel odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti práce, požárních, hygienických          
a   ekologických   předpisů   na   staveništi.  

4. Zhotovitel je povinen seznámit se s rozmístěním inženýrských sítí a zajistit, aby nedošlo            
k jejich   poškození. 

5. Zhotovitel bude řádně denně udržovat komunikace v bezprostředním okolí staveniště,         
neprodleně   odstraní   veškerá   jejich   znečištění   a   poškození. 

6. Zařízení staveniště a stavba budou označeny informační tabulí, která bude obsahovat tyto            
údaje:   jméno   stavby,   délka   realizace,   kontakt   na   objednatele   a   zhotovitele,   účel   stavby. 

7. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla respektovat zvláštní podmínky týkající se           
produkcí a nakládání s odpady, provést veškerá opatření proti úniku látek, které mohou            
ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod (zejména ropných látek). Dojde-li          
k úniku těchto látek, je zhotovitel povinen provést na vlastní náklady taková opatření,            
která   zabrání   znečištění   povrchových   nebo   podzemních   vod   těmito   látkami.  

8. Zhotovitel bude plnit povinnosti dle této smlouvy  svým jménem a na vlastní odpovědnost.             
Bude   průběžně   informovat   objednatele   o   stavu   poskytování   dodávky. 

9. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat maximálně šetrně a ohleduplně a            
zajistit konstantní odbornou úroveň dodávek. Zhotovitel je povinen akceptovat pokyny a           
požadavky   objednatele   přímo   související   s   poskytováním   dodávky. 

10. Objednatel je povinen jednotlivé dodávky prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit            
dohodnutou   cenu   za   jejich   provedení. 
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8. Objednatel uhradl' fakturu do 30 dnl‘] p0 jejl'm obdrienl' pfevodem na L'Jéet zhotovitele
uvedeného v zéhlaVI' smlouvy. Dnem L'Jhrady se rozuml' den odepséni fakturované ééstky
z Uétu objednatele ve prospéch Uétu zhotovitele uvedeného v zéhlavi smlouvy.

9. Smluvnl' pokuta nebo néhrada ékody uplatnéné objednatelem je splatné do 30 dnl‘] po
obdrienl' pisemné vyzvy pfevodem na Uéet objednatele, specifikovany ve vyzvé. Dnem
Uhrady se rozuml' den odepséni smluvnl' pokuty z Uétu zhotovitele ve prospéch détu
objednatele.

VI.
Daléi Dréva a Dovinnosti smluvnich stran

1. Zhotovitel je povinen poskytovat dodévky kompletné, ve sjednaném rozsahu, kvalité a v
dohodnutSICh terminech. Kvalita dodévky bude odpovidat poiadavkflm objednatele (viz
Pfiloha Vsy — Poloikovy rozpoéet).

2. Zhotovitel bude plnit povinnosti dle této smlouvy FédnSIm a véasnYm poskytovénl'm dila.

3. Zhotovitel odpovidé za dodriovéni pfedpisfi o bezpeénosti préce, poiérm’ch, hygienickSICh
a ekologickSICh pfedpisfi na staveniéti.

4. Zhotovitel je povinen seznémit se 5 rozml'sténl'm inienyrskych SI'tI' a zajistit, aby nedoélo
kjejich poékozenl'.

5. Zhotovitel bude Fédné denné udriovat komunikace vbezprostfednl'm okoII' staveniété,
neprodlené odstranl' veékeré jejich zneéiétém’ a poékozenl'.

6. Zafizenl’ staveniété a stavba budou oznaéeny informaénl' tabull', které bude obsahovat tyto
Udaje: jméno stavby, délka realizace, kontakt na objednatele a zhotovitele, Uéel stavby.

7. Zhotovitel je povinen v prflbéhu provédénl' dl'la respektovat zvléétm’ podml'nky tykajl'ci se
produkci a naklédéni s odpady, provést veékeré opatfenl' proti L'miku Iétek, které mohou
ohrozit jakost povrchovych nebo podzemnl'ch vod (zejména ropnych Iétek). Dojde—Ii
k Uniku téchto Iétek, je zhotovitel povinen provést na vlastnl' néklady takové opatFenI’,
které zabrénl' zneéiéténi povrchovych nebo podzemnl'ch vod témito Iétkami.

8. Zhotovitel bude plnit povinnosti dle této smlouvy vm jménem a na vlastnl' odpovédnost.
Bude prflbéiné informovat objednatele o stavu poskytovénl' dodévky.

9. Zhotovitel je povinen pFi provédéni dl'la postupovat maximélné éetrné a ohleduplné a
zajistit konstantnl' odbornou L'Jrovefi dodévek. Zhotovitel je povinen akceptovat pokyny a
poiadavky objednatele pfimo souvisejI'CI' s poskytovém’m dodévky.

10. Objednatel je povinen jednotlivé dodévky prosté vad a nedodélkl‘] pfevzit a zaplatit
dohodnutou cenu za jejich provedenl'.

Lesy hl. m. Prahy 16:0: 45247650
Prééska’ 1885, 106 00 Praha 10 - Zébéhlice DIé: CZ 45247650

tel: +420 778 477 390, info@lesy—praha.cz, www.|hmp.cz Eislo L'Jétu: 2000780018/6000
5



 
 

 

11. Zhotovitel je oprávněn zajistit si podle potřeb odborné subdodávky - poddodávky (třetí            
osoby) pro realizaci části dodávek bez navýšení ceny díla. I v případě provádění části díla               
poddodavatelem   (tj.   třetí   osobou)   má   zhotovitel   odpovědnost,   jako   by   dílo   prováděl   sám. 

12. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění předmětu této smlouvy uzavřeno pojištění             
odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s plněním předmětu této             
smlouvy (ze strany zhotovitele či jiné osoby), a to nejméně na čásku ve výši ceny díla dle                 
čl.      V.   odst   1. 
 

VII. 
Řízení   stavby,   stavební   deník,   technický   dozor 

 
1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními            

záznamy o provedených pracích. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré          
skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časového postupu prací a jejich jakosti,           
podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení           
rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní době bude stavební deník trvale přístupný           
zástupcům objednatele na pracovišti zhotovitele (tj. na místě provádění díla). Vedení           
deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o          
předání a převzetí stavby. Ve stavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtat a vytrhávat             
z něj stránky. Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího zhotovitele oprávněni          
nahlížet, či zapisovat do něho pověření zástupci objednatele, osoby vykonávající funkce           
technického   dozoru   objednatele   a   autorský   dozor   projektanta,   popř.   osoby   jimi   pověřené. 

2. Stavbyvedoucím zhotovitele je pan  .  Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s         
provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 3 pracovních dnů           
připojit   k   záznamu   svoje   vyjádření,   jinak   se   má   za   to,   že   s   obsahem   záznamu   souhlasí. 

3. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl        
stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 5 pracovních dnů           
s uvedením   důvodu,   jinak   se   má   za   to,   že   s obsahem   záznamu   souhlasí. 

4. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru           
projektanta   a   technického   dozoru: 

Technický   dozor   objednatele:  

Technický   dozor   investora:   

Technický   dozor   objednatele   zejména:  

a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle          
smlouvy   o   dílo,   technických   norem   a   jiných   předpisů, 

b) přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy             
provedených   prací   a   zjišťovací   protokoly, 
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11. Zhotovitel je oprávněn zajistit si podle potřeb odborné subdodávky - poddodávky (třetí            
osoby) pro realizaci části dodávek bez navýšení ceny díla. I v případě provádění části díla               
poddodavatelem   (tj.   třetí   osobou)   má   zhotovitel   odpovědnost,   jako   by   dílo   prováděl   sám. 

12. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění předmětu této smlouvy uzavřeno pojištění             
odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s plněním předmětu této             
smlouvy (ze strany zhotovitele či jiné osoby), a to nejméně na čásku ve výši ceny díla dle                 
čl.      V.   odst   1. 
 

VII. 
Řízení   stavby,   stavební   deník,   technický   dozor 

 
1. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla stavební deník s denními            

záznamy o provedených pracích. Do stavebního deníku budou zapisovány veškeré          
skutečnosti rozhodující pro provedení díla, časového postupu prací a jejich jakosti,           
podmínky bezpečnosti práce a technických zařízení a údaje důležité pro posouzení           
rozsahu a hospodárnosti stavby. V pracovní době bude stavební deník trvale přístupný           
zástupcům objednatele na pracovišti zhotovitele (tj. na místě provádění díla). Vedení           
deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o          
předání a převzetí stavby. Ve stavebním deníku je zakázáno přepisovat, škrtat a vytrhávat             
z něj stránky. Do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího zhotovitele oprávněni          
nahlížet, či zapisovat do něho pověření zástupci objednatele, osoby vykonávající funkce           
technického   dozoru   objednatele   a   autorský   dozor   projektanta,   popř.   osoby   jimi   pověřené. 

2. Stavbyvedoucím zhotovitele je pan  .  Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s         
provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 3 pracovních dnů           
připojit   k   záznamu   svoje   vyjádření,   jinak   se   má   za   to,   že   s   obsahem   záznamu   souhlasí. 

3. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl        
stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 5 pracovních dnů           
s uvedením   důvodu,   jinak   se   má   za   to,   že   s obsahem   záznamu   souhlasí. 

4. Po celou dobu provádění díla zajišťuje objednatel výkon funkce autorského dozoru           
projektanta   a   technického   dozoru: 

Technický   dozor   objednatele:  

Technický   dozor   investora:   

Technický   dozor   objednatele   zejména:  

a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle          
smlouvy   o   dílo,   technických   norem   a   jiných   předpisů, 

b) přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy             
provedených   prací   a   zjišťovací   protokoly, 
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11. Zhotovitel je oprévnén zajistit si podle potreb odborné subdodévky - poddodévky (tretl'
osoby) pro realizaci éésti dodévek bez navyéenl' ceny dl'la. | v pfipadé provédénl' éésti dl'la
poddodavatelem (tj. tretl' osobou) mé zhotovitel odpovédnost, jako by dl'lo provédél sém.

12. Zhotovitel je povinen ml't p0 celou dobu plnénl' predmétu této smlouvy uzavreno pojiéténl'
odpovédnosti za ékodu, které by mohla vzniknout v souvislosti s plnénl'm predmétu této
smlouvy (ze strany zhotovitele 6i jiné osoby), a to nejméné na éésku ve vyéi ceny dl'la dle
6|. V. odst 1.

VII.
Rizeni stavbv. stavebni denik. technickv dozor

1. Zhotovitel je povinen vést p0 celou dobu provédénl' dl'la stavebnl' denl'k sdenm’mi
zéznamy o provedenSICh praCI'ch. Do stavebnl'ho deniku budou zapisovény veékeré
skuteénosti rozhodujI'CI' pro provedenl' dl'la, éasového postupu praCI' a jejich jakosti,
podml'nky bezpeénosti préce a technickych zarl'zenl' a Udaje dOIeZité pro posouzenl'
rozsahu a hospodérnosti stavby. V pracovnl' dobé bude stavebnl' denl'k tNaIe pfistupny
zéstupcflm objednatele na pracoviéti zhotovitele (tj. na misté provédénl' dl'la). Vedenl'
denI'ku konél' dnem odstranénl' poslednl' vady oznémené (reklamované) vzépise o
predénl' a prevzetl' stavby. Ve stavebnl'm denl'ku je zakézéno prepisovat, ékrtat a vytrhévat
z néj strénky. Do stavebnl'ho denl'ku jsou mimo stavbyvedouciho zhotovitele oprévnéni
nahliiet, 6i zapisovat do ného povérenl' zéstupci objednatele, osoby vykonévajl'ci funkce
technického dozoru objednatele a autorsky dozor projektanta, popr. osoby jimi povérené.

2. Stavbyvedoucim zhotovitele je pan . Jestliie stavbyvedouci nesouhlasi s
provedenym zéznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 3 pracovnl'ch dnfl
pripojit k zéznamu svoje vyjédfenl', jinak se mé za to, 2e 3 obsahem zéznamu souhlasi.

3. Nesouhlasi-Ii odpovédny zéstupce objednatele sobsahem zépisu, ktery provedl
stavbyvedouci zhotovitele, zapl'ée sj nesouhlas do denl'ku do 5 pracovnl'ch a
s uvedenl'm dflvodu, jinak se mé za to, ie 8 obsahem zéznamu souhlasi.

4. Po celou dobu provédénl' dl'la zajiét’uje objednatel vykon funkce autorského dozoru
projektanta a technického dozoru:

Technicky dozor objednatele:

Technicky dozor investora:

Technicky dozor objednatele zejména:

a) Prfibéiné sleduje, zda jsou préce provédény podle schvéleného projektu, podle
smlouvy o dl'lo, technickyIch norem a jinYch predpisfl,

b) pfebl'ré dodévky stavebnl'ch praCI' a celé dl'lo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy
provedenych mad 3 zjiét’ovaci protokoly,
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c) je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které          
musí   následně   písemně   předložit   k odsouhlasení   objednateli, 

d) je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný          
zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí           
vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti          
zhotovitele, 

e) pravidelně   kontroluje   a   svým   podpisem   potvrzuje   stavební   deník. 

5. Zhotovitel   bude   průběžně   informovat   objednatele   o   stavu   rozpracovaného   díla. 

6. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem          
objednatele, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní            
úpravy   a   jiná   právní   jednání   (řízení). 

7. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím            
řízení   stavby   objednateli   originál   stavebního   deníku   k archivaci. 
 

VII. 
Odpovědnost   za   vady   a   záruční   podmínky 

  
1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je prováděno podle smlouvy a že splňuje požadavky              

objednatele. Dílo musí odpovídat právním a jiným předpisům, technickým normám a           
technickými   podmínkám.  

2. Zhotovitel odpovídá za vady díla; to se týká také rozporu díla s právními a jinými předpisy,                
technickými normami nebo technickými podmínkami výrobce ve smyslu předcházejícího         
odstavce   tohoto   článku. 

3. Objednatel je povinen reklamovat zjištěné vady díla písemně u zhotovitele bez           
zbytečného   odkladu   poté,   co   je   zjistil. 

4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit v termínu do 5 pracovních dnů ode dne, kdy                
mu byla reklamace doručena. U reklamovaného zboží, u kterého byla reklamace uznána,            
a   bylo   vyměněno   za   bezvadné,   běží   nová   záruční   lhůta   ode   dne   předání   objednateli. 

5. Záruční   doba   na   předané   dílo   činí    60   měsíců. 

 

VIII. 
Předání   díla   a   převzetí   díla 

 

1. Dílo   bude   předáváno   měsíčně   na   základě   dílčích   plnění   formou   předávacího   protokolu. 

2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli (zápisem ve stavebním deníku a           
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c) je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace a materiálu, které          
musí   následně   písemně   předložit   k odsouhlasení   objednateli, 

d) je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný          
zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí           
vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti          
zhotovitele, 

e) pravidelně   kontroluje   a   svým   podpisem   potvrzuje   stavební   deník. 

5. Zhotovitel   bude   průběžně   informovat   objednatele   o   stavu   rozpracovaného   díla. 

6. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem          
objednatele, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní            
úpravy   a   jiná   právní   jednání   (řízení). 

7. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím            
řízení   stavby   objednateli   originál   stavebního   deníku   k archivaci. 
 

VII. 
Odpovědnost   za   vady   a   záruční   podmínky 

  
1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je prováděno podle smlouvy a že splňuje požadavky              

objednatele. Dílo musí odpovídat právním a jiným předpisům, technickým normám a           
technickými   podmínkám.  

2. Zhotovitel odpovídá za vady díla; to se týká také rozporu díla s právními a jinými předpisy,                
technickými normami nebo technickými podmínkami výrobce ve smyslu předcházejícího         
odstavce   tohoto   článku. 

3. Objednatel je povinen reklamovat zjištěné vady díla písemně u zhotovitele bez           
zbytečného   odkladu   poté,   co   je   zjistil. 

4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit v termínu do 5 pracovních dnů ode dne, kdy                
mu byla reklamace doručena. U reklamovaného zboží, u kterého byla reklamace uznána,            
a   bylo   vyměněno   za   bezvadné,   běží   nová   záruční   lhůta   ode   dne   předání   objednateli. 

5. Záruční   doba   na   předané   dílo   činí    60   měsíců. 

 

VIII. 
Předání   díla   a   převzetí   díla 

 

1. Dílo   bude   předáváno   měsíčně   na   základě   dílčích   plnění   formou   předávacího   protokolu. 

2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli (zápisem ve stavebním deníku a           
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0 V je zmocnén projednévat drobné zmény projektové dokumentace a materiélu, které
musi nésledné pl'semné pfedloiit k odsouhlasenl' objednateli,

d) je oprévnén dét pracovnI'kOm zhotovitele pfikaz pl’eruéit préci, pokud odpovédny
zéstupce zhotovitele nenl' dosaiitelny a je—Ii ohroieno zdraVI' pracovnikfl nebo hrozI
vznik hmotné ékody. Nenl' véak oprévnén zasahovat do hospodéFské éinnosti
zhotovitele,

e) pravidelné kontroluje a vm podpisem potvrzuje stavebnl' denI'k.

5. Zhotovitel bude prflbéiné informovat objednatele o stavu rozpracovaného dl'la.

6. Zépis zapsany ve stavebnl'm denl'ku, podepsany stavbyvedoucim a technickSIm dozorem
objednatele, je dflkazem o zapsané skuteénosti a je podkladem pro pfipadné smluvnl'
Upravy a jiné prévnl' jednénl' (fizem’).

7. Zhotovitel je povinen pfedat po odstranéni vad a nedodélkfl zjiétém'Ich pFi pFejI'maCI'm
Fl'zenl' stavby objednateli originél stavebnl'ho denl'ku k archivaci.

VII.
OdDovédnost za vadv a zéruéni Dodminkv

1. Zhotovitel odpovidé 23 to, 2e dl'lo je provédéno podle smlouvy 8 2e splfiuje poiadavky
objednatele. Dl'lo musi odpovidat prévnl'm a jim'Im pFedpism, technickym normém a
technickSImi podml'nkém.

2. Zhotovitel odpovidé za vady dl'la; to se tyké také rozporu dl'la s prévnl'mi a jinymi pfedpisy,
technickSImi normami nebo technickymi podml'nkami vyrobce ve smyslu pfedchézejl'ciho
odstavce tohoto élénku.

3. Objednatel je povinen reklamovat zjiéténé vady dl'la pl'semné u zhotovitele bez
zbyteéného odkladu poté, co je zjistil.

4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjédFit v terminu do 5 pracovnl'ch dnL‘] ode dne, kdy
mu byla reklamace doruéena. U reklamovaného zboil', u kterého byla reklamace uznéna,
a bylo vyménéno za bezvadné, béil’ nové zéruénl' Ihflta ode dne pfedénl' objednateli.

5. Zéruéni doba na pfedané dl'lo éinl' 60 mésicfl.

VIII.
Pfedéni dila a Dfevzeti dila

1. Dl'lo bude pfedévéno mésiéné na zékladé dl'lél'ch plnénl' formou pfedévaciho protokolu.

2. Zhotovitel je povinen pisemné oznémit objednateli (zépisem ve stavebnl'm denI'ku a
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dopisem), k jakému datu bude dílo připraveno k přejímacímu řízení, a to minimálně 5 dnů             
před tímto datem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat            
přejímací   řízení. 

3. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen protokol o předání a převzetí, podepsaný            
zástupci obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů           
zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků,          
bude-li   s nimi   dílo   převzato,   a   dohodu   o   termínech   odstranění   vad   a   nedodělků. 

4. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí            
(zejména kvůli vadám díla). Zhotovitel je v takovém případě povinen poukázané vady           
neprodleně   odstranit   a   neprodlužovat   tak   přejímací   řízení. 

5. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je ve            
schválené   projektové   dokumentaci,   nebo   jestliže   sám   způsobil,   že   dílo   nevyhovuje. 

6. Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterých věděl nebo             
vědět   mohl,   a   to   bezodkladně   po   tom,   co   tyto   vady   zjistil   nebo   zjistit   mohl. 

7. Zhotovitel splní povinnost dle této smlouvy řádným a včasným provedením díla dle této             
smlouvy   a   jeho   řádným   předáním   objednateli. 

 
   IX. 

Odstoupení   od   smlouvy  

1.  Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny             
v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitell povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud            
zhotovitel ve lhůtě dohodnuté s objednatelem takto zjištěné nedostatky neodstraní, může           
objednatel od smlouvy vůči tomuto zhotoviteli odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů           
objednateli   škoda,   je   zhotovitel   povinen   ji   uhradit. 

2.                 Objednatel   je   oprávněn   odstoupit   od   smlouvy,   pokud: 

a)  vůči   zhotoviteli   bylo   zahájeno   insolvenční   řízení   ve   smyslu   insolvenčního   zákona, 

b)     zhotovitel   vstoupí   do   likvidace, 

c) v dalších případech stanovených touto smlouvou nebo obecně závaznými právními          
předpisy. 

3.  Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se vypořádají             
vzájemným   zápočtem,   přičemž   tento   zápočet   provede   objednatel. 

4. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o             
odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od          
smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na             
náhradu   škody. 

5. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran a do doby dohody o              
vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré          
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dopisem), k jakému datu bude dílo připraveno k přejímacímu řízení, a to minimálně 5 dnů             
před tímto datem. Objednatel je povinen na základě tohoto oznámení písemně svolat            
přejímací   řízení. 

3. O průběhu přejímacího řízení bude pořízen protokol o předání a převzetí, podepsaný            
zástupci obou smluvních stran, který bude obsahovat vedle základních technických údajů           
zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků,          
bude-li   s nimi   dílo   převzato,   a   dohodu   o   termínech   odstranění   vad   a   nedodělků. 

4. Odmítne-li objednatel dílo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnutí            
(zejména kvůli vadám díla). Zhotovitel je v takovém případě povinen poukázané vady           
neprodleně   odstranit   a   neprodlužovat   tak   přejímací   řízení. 

5. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je ve            
schválené   projektové   dokumentaci,   nebo   jestliže   sám   způsobil,   že   dílo   nevyhovuje. 

6. Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterých věděl nebo             
vědět   mohl,   a   to   bezodkladně   po   tom,   co   tyto   vady   zjistil   nebo   zjistit   mohl. 

7. Zhotovitel splní povinnost dle této smlouvy řádným a včasným provedením díla dle této             
smlouvy   a   jeho   řádným   předáním   objednateli. 

 
   IX. 

Odstoupení   od   smlouvy  

1.  Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny             
v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitell povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud            
zhotovitel ve lhůtě dohodnuté s objednatelem takto zjištěné nedostatky neodstraní, může           
objednatel od smlouvy vůči tomuto zhotoviteli odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů           
objednateli   škoda,   je   zhotovitel   povinen   ji   uhradit. 

2.                 Objednatel   je   oprávněn   odstoupit   od   smlouvy,   pokud: 

a)  vůči   zhotoviteli   bylo   zahájeno   insolvenční   řízení   ve   smyslu   insolvenčního   zákona, 

b)     zhotovitel   vstoupí   do   likvidace, 

c) v dalších případech stanovených touto smlouvou nebo obecně závaznými právními          
předpisy. 

3.  Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se vypořádají             
vzájemným   zápočtem,   přičemž   tento   zápočet   provede   objednatel. 

4. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o             
odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od          
smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na             
náhradu   škody. 

5. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran a do doby dohody o              
vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli veškeré          
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dopisem), kjakému datu bude dl'lo pfipraveno k pfejl'macimu fizem’, a to minimélné 5 dnfl
pfed tl'mto datem. Objednatel je povinen na zékladé tohoto oznémeni pl'semné svolat
pFejI'maCI' Fl'zenl'.

9° 0 prfjbéhu pFejI'maCI'ho Fizenl' bude pofizen protokol o pfedénl' a pfevzetl', podepsany
zéstupci obou smluvnl'ch stran, ktery bude obsahovat vedle zékladnl'ch technickYoh L'Jdajfi
zejména zhodnocem’ kvality provedenyIch praCI', soupis pFipadnYch vad a nedodélkl‘],
bude—Ii s nimi dl'lo pfevzato, a dohodu o terminech odstranénl' vad a nedodélkfl.

4. Odml'tne-Ii objednatel dl'lo pfevzit, je povinen do zépisu uvést dCIvody tohoto odml'tnutl'
(zejména l°J|i vadém dila). Zhotovitel je vtakovém pfipadé povinen poukézané vady
neprodlené odstranit a neprodluiovat tak pFejI'maCI' Fizenl'.

5. Objednatel nenl' oprévnén odml'tnout pFevzeti dl'la pro zévady, jejichi pflvod je ve
schvélené projektové dokumentaci, nebo jestliie sém zpflsobil, Ze dl'lo nevyhovuje.

6. Zhotovitel je véak povinen upozornit objednatele na vady projektu, o ktech védél nebo
védét mohl, a to bezodkladné p0 tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl.

7. Zhotovitel splnl' povinnost dle této smlouvy I‘édnyIm a véasnym provedenl'm dl'la dle této
smlouvy a jeho Fédnym pFedénI'm objednateli.

IX.
Odstoupeni od smlouvv

v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitell povinen nahradit bezvadnym plnénl'm. Pokud
zhotovitel ve IhOté dohodnuté s objednatelem takto zjiéténé nedostatky neodstranl', mflie
objednatel od smlouvy vfjéi tomuto zhotoviteli odstoupit. Vznikne—Ii z téchto dCIvod
objednateli ékoda, je zhotovitel povinen ji uhradit.

2. Objednatel je oprévnén odstoupit 0d smlouvy, pokud:

a) midi zhotoviteli bylo zahéjeno insolvenénl' Fizenl' ve smyslu insolvenénl'ho zékona,

b) zhotovitel vstoupl' do likvidace,

c) v daléich pfipadech stanovenych touto smlouvou nebo obecné zévaami prévnl'mi
pfedpisy.

3. Vzéjemné pohledévky smluvnl'ch stran vzniklé ke dni odstoupenl' od smlouvy se vypofédajl'
vzéjemnym zépoétem, pfiéemi tento zépoéet provede objednatel.

4. Za den odstoupenl' 0d smlouvy se povaiuje den, kdy bylo pl'semné oznémenl' o
odstoupenl' oprévnéné smluvnl' strany doruéeno druhé smluvnl' strané. Odstoupenl'm od
smlouvy nejsou dotéena préva smluvnl'ch stran na Uhradu splatné smluvnl' pokuty a na
néhradu ékody.

5. V pfipadé odstoupenl' 0d smlouvy jednou ze smluvnl'ch stran a do doby dohody o
vzéjemném vyrovnénl' téchto nérokfl je objednatel oprévnén zadriet zhotoviteli veékeré
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fakturované a splatné platby. V takovém případě se objednatel neocitne v prodlení s             
úhradou   faktury. 

6. Účinky odstoupení od této smlouvy nastávají okamžikem doručení písemné zprávy o           
tomto   úkonu   druhé   smluvní   straně. 

7.                 Tuto   smlouvu   nelze   vypovědět. 

X.  
Smluvní   pokuty,   náhrada   škody 

1.  Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy             
smluvní   strany   sjednávají   tyto   smluvní   pokuty: 

a) Při prodlení zhotovitele s řádným zahájením dodávek delším než 7 dní, může            
objednatel uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den              
prodlení. Opakované porušení včasného zahájení dodávek  může být důvodem k          
odstoupení   od   smlouvy   ze   strany   objednatele. 

b) Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu díla, je zhotovitel povinen objednateli          
zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou jednotlivou vadu, u níž je               
zhotovitel   v   prodlení,   a   za   každý   kalendářní   den   prodlení. 

c) Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla zaplatí zhotovitel         
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý              
kalendářní   den   prodlení.  

2. Pro případ prodlení se splněním peněžitého závazku dle této smlouvy se obě smluvní             
strany dohodly na úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý                 
den   prodlení   až   do   úplného   zaplacení. 

3. Smluvní pokuta sjednaná dle této smlouvy je splatná do 30-ti kalendářních dnů obdržení             
písemné výzvy převodem na účet objednatele, specifikovaný ve výzvě. Dnem úhrady se            
rozumí   den   odepsání   pokuty   z   účtu   zhotovitele   ve   prospěch   účtu   objednatele. 

4. Úhradou ani uplatněním smluvní pokuty není omezeno ani jinak dotčeno právo na            
náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením povinnosti, na které se smluvní             
pokuta vztahuje. Vedle zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je povinná smluvní            
strana povinna rovněž nahradit oprávněné smluvní straně škodu, která jí vznikla v            
důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Ustanovení §           
2050 zákona č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, dále jen             
“občanský   zákoník”)   se   nepoužije. 

  
XI. 

Doručování 

1.  Veškeré písemnosti se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této             
smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z             
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fakturované a splatné platby. V takovém případě se objednatel neocitne v prodlení s             
úhradou   faktury. 

6. Účinky odstoupení od této smlouvy nastávají okamžikem doručení písemné zprávy o           
tomto   úkonu   druhé   smluvní   straně. 

7.                 Tuto   smlouvu   nelze   vypovědět. 

X.  
Smluvní   pokuty,   náhrada   škody 

1.  Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy             
smluvní   strany   sjednávají   tyto   smluvní   pokuty: 

a) Při prodlení zhotovitele s řádným zahájením dodávek delším než 7 dní, může            
objednatel uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den              
prodlení. Opakované porušení včasného zahájení dodávek  může být důvodem k          
odstoupení   od   smlouvy   ze   strany   objednatele. 

b) Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu díla, je zhotovitel povinen objednateli          
zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou jednotlivou vadu, u níž je               
zhotovitel   v   prodlení,   a   za   každý   kalendářní   den   prodlení. 

c) Při prodlení zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla zaplatí zhotovitel         
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý              
kalendářní   den   prodlení.  

2. Pro případ prodlení se splněním peněžitého závazku dle této smlouvy se obě smluvní             
strany dohodly na úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý                 
den   prodlení   až   do   úplného   zaplacení. 

3. Smluvní pokuta sjednaná dle této smlouvy je splatná do 30-ti kalendářních dnů obdržení             
písemné výzvy převodem na účet objednatele, specifikovaný ve výzvě. Dnem úhrady se            
rozumí   den   odepsání   pokuty   z   účtu   zhotovitele   ve   prospěch   účtu   objednatele. 

4. Úhradou ani uplatněním smluvní pokuty není omezeno ani jinak dotčeno právo na            
náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením povinnosti, na které se smluvní             
pokuta vztahuje. Vedle zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je povinná smluvní            
strana povinna rovněž nahradit oprávněné smluvní straně škodu, která jí vznikla v            
důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Ustanovení §           
2050 zákona č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, dále jen             
“občanský   zákoník”)   se   nepoužije. 

  
XI. 

Doručování 

1.  Veškeré písemnosti se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této             
smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z             
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fakturované a splatné platby. V takovem pfipadé se objednatel neocitne v prodlenl' s
Uhradou faktury.

6. Uéinky odstoupenl' 0d této smlouvy nastévajl' okamiikem doruéenl' pisemné zprévy o
tomto Ukonu druhé smluvnl' strané.

7. Tuto smlouvu nelze vypovédét.

X.
Smluvni pokutv. néhrada ékodv

1. Pro pfipady neplnénl' vécnych a terminovanSIch zévasI vyplajI'cich z této smlouvy
smluvnl' strany sjednévajl' tyto smluvnl' pokuty:

a) PFi prodlenl' zhotovitele s I‘édnyIm zahéjenl'm dodévek delél'm nei 7 a', mflie
objednatel uplatnit vfléi zhotoviteli smluvnl' pokutu ve VY§i 2 000,- Kc“: za kaidy den
prodlenl'. Opakované poruéenl' véasného zahéjenl' dodévek mflie byt dflvodem k
odstoupenl' od smlouvy ze strany objednatele.

b) Neodstrani-Ii zhotovitel reklamovanou vadu dl'la, je zhotovitel povinen objednateli
zaplatit smluvnl' pokutu ve vYéi 5 000,- K6 za kaidou jednotlivou vadu, u nl'i je
zhotovitel v prodlenl', a za kaidy kalendéfnl' den prodlenl'.

c) PFi prodlenl' zhotovitele spFedénI'm Fédné dokonéeného dl'la zaplatl' zhotovitel
objednateli smluvnl' pokutu ve vyéi 0,5 % zcelkové ceny dl'la bez DPH za kaidy
kalendéfni den prodlenl'.

2. Pro pFipad prodlenl' se splnénim penéiitého zévazku d|e této smlouvy se obé smluvnl'
strany dohodly na L'Jroku z prodlenl' ve vyiéi 0,05 % z dluiné ééstky za kaidy i zapoéaty
den prodlenl' a2 do Uplného zaplacenl'.

3. Smluvnl' pokuta sjednané dle této smlouvy je splatné do 30-ti kalendéFnich dnfl obdrienl'
pisemné vyzvy pFevodem na Uéet objednatele, specifikovany ve vyizvé. Dnem Uhrady se
rozuml' den odepsénl' pokuty z Uétu zhotovitele ve prospéch L'Jétu objednatele.

4. Uhradou ani uplatnénl'm smluvnl' pokuty nenI' omezeno ani jinak dotéeno prévo na
néhradu ékody vzniklé v pFiéinné souvislosti s poruéenim povinnosti, na které se smluvnl'
pokuta vztahuje. Vedle zaplacenl' smluvnl' pokuty dle pFedchozi véty je povinné smluvnl'
strana povinna rovnéi nahradit oprévnéné smluvnl' strané ékodu, které jI' vznikla v
dfjsledku poruéeni povinnosti, jejI'Z splnénl' bylo zajiéténo smluvnl' pokutou. Ustanovenl' §
2050 zékona ('3. 89/2012 8b., (obéansky zékonl'k ve znénl' pozdéjél'ch pfedpisfil, déle jen
“obéansky zékonl'k”) se nepouiije.

XI.
Doruéovéni

1. Veékeré pisemnosti se doruéujl' na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této
smlouvé. Pokud v prflbéhu plnénl' této smlouvy dojde ke zméné adresy nékterého z
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účastníků, je povinen tento účastník neprodleně písemně informovat druhého účastníka o           
této   změně. 

2.           Objednatel   pro   doručování   stanovuje   tuto   adresu: 
Lesy   hl.   m.   Prahy,   Práčská   1885,   106   00   Praha   10   –   Záběhlice  

3.  Nebyl-li adresát zastižen na adrese dle odst. 1., písemnost se uloží na poště a adresát se o                  
této skutečnosti vyrozumí. Nevyzvedne-li si adresát zásilku do 5 kalendářních dnů od            
uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o doručení                
nedozvěděl. 
 

XII. 
Ostatní   ujednání 

1.  Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci               
smluv (CES) vedené organizací Lesy hl. m. Prahy; tato evidence je veřejně přístupná a              
obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy,           
datum jejího podpisu a její text. Smluvní 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. 

2.  Žádná ze smluvních stran nepostoupí práva a závazky z této smlouvy nebo objednávky              
třetí   osobě   bez   výslovného   písemného   souhlasu   druhé   strany. 

3.  Zhotovitel bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na              
majetku   státu   či   obce. 

4.  Ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy a objednávek jsou za objednatele             
oprávněni   jednat: 

a) ve   věcech   smluvních: 
Ing.   Vladimír   Krchov,   Ph.D.,   ředitel   organizace   Lesy   hl.   m.   Prahy 

b) ve   věcech   technických: 
 

5.   Ve   věcech   souvisejících   s   plněním   této   smlouvy      jsou   za   zhotovitele   oprávněni   jednat: 

a)                 ve   věcech   smluvních: 

 

b)                 ve   věcech   technických: 
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účastníků, je povinen tento účastník neprodleně písemně informovat druhého účastníka o           
této   změně. 

2.           Objednatel   pro   doručování   stanovuje   tuto   adresu: 
Lesy   hl.   m.   Prahy,   Práčská   1885,   106   00   Praha   10   –   Záběhlice  

3.  Nebyl-li adresát zastižen na adrese dle odst. 1., písemnost se uloží na poště a adresát se o                  
této skutečnosti vyrozumí. Nevyzvedne-li si adresát zásilku do 5 kalendářních dnů od            
uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o doručení                
nedozvěděl. 
 

XII. 
Ostatní   ujednání 

1.  Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci               
smluv (CES) vedené organizací Lesy hl. m. Prahy; tato evidence je veřejně přístupná a              
obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy,           
datum jejího podpisu a její text. Smluvní 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. 

2.  Žádná ze smluvních stran nepostoupí práva a závazky z této smlouvy nebo objednávky              
třetí   osobě   bez   výslovného   písemného   souhlasu   druhé   strany. 

3.  Zhotovitel bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na              
majetku   státu   či   obce. 

4.  Ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy a objednávek jsou za objednatele             
oprávněni   jednat: 

a) ve   věcech   smluvních: 
Ing.   Vladimír   Krchov,   Ph.D.,   ředitel   organizace   Lesy   hl.   m.   Prahy 

b) ve   věcech   technických: 
 

5.   Ve   věcech   souvisejících   s   plněním   této   smlouvy      jsou   za   zhotovitele   oprávněni   jednat: 

a)                 ve   věcech   smluvních: 

 

b)                 ve   věcech   technických: 
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Uéastnikfl, je povinen tento Uéastnik neprodlené pisemné informovat druhého Uéastnika o
této zméné.

2. Objednatel pro doruéovéni stanovuje tuto adresu:
Lesy hl. m. Prahy, Prééské 1885, 106 00 Praha 10 — Zébéhlice

3. Nebyl-li adresét zastiien na adrese dle odst. 1., pisemnost se uloii na poété a adresét se 0
této skuteénosti vyrozumi. Nevyzvedne-li si adresét zésilku do 5 kalendéfnich dnL°i 0d
uloieni, povaiuje se posledni den této lhflty za den doruéeni, i kdyi se adresét o doruéeni
nedozvédél.

XII.
Ostatni uiednéni

1. Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva byla uvedena v Centrélni evidenci
smluv (CES) vedené organizaci Lesy hl. m. Prahy; tato evidence je veFejné pfistupné a
obsahuje Udaje o smluvnich stranéch, pfedmétu smlouvy, éiselné oznaéeni této smlouvy,
datum jejiho podpisu a jeji text. Smluvni strany prohlaéuji, 2e skuteénosti uvedené v této
smlouvé nepovaiuji za obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 obéanského zékoniku a udéluji
svoleni kjejich uiiti a zveFejnéni bez stanovenijakSIChkoli daléich podminek.

2. Zédné ze smluvnich stran nepostoupi préva a zévazky z této smlouvy nebo objednévky
tFeti osobé bez slovného pisemného souhlasu druhé strany.

3. Zhotovitel bude dbét, aby nedochézelo ke ékodém na majetku soukromych osob ani na
majetku stétu 6i obce.

4. Ve vécech souvisejicich s plnénim této smlouvy a objednévek jsou za objednatele
oprévnéni jednat:

a) ve vécech smluvnich:
Ing. Vladimir Krchov, Ph.D., Feditel organizace Lesy hl. m. Prahy

b) ve vécech technickSICh:

5. Ve vécech souvisejicich s plnénim této smlouvy jsou za zhotovitele oprévnéni jednat:

a) ve vécech smluvnich:

b) ve vécech technickyICh:

Lesy hl. m. Prahy 16:0: 45247650
Prééska’ 1885, 106 00 Praha 10 - Zébéhlice DIé: CZ 45247650

tel: +420 778 477 390, info@lesy—praha.cz, www.lhmp.cz (":islo L'iétu: 2000780018/6000
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XIII. 
Přechodná,   společná   a   závěrečná   ustanovení 

  
1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem a ostatními           

obecně   závaznými   právními   předpisy. 

2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného            
dodatku, který se po podpisu oběma smluvními stranami stává nedílnou součástí této            
smlouvy. 

3. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel             
i   zhotovitel   obdrží   po   jednom   vyhotovení. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Účinnost smlouvy           
nastává   uveřejněním   v   registru   smluv. 

5.  Smluvní strany výslovně prohlašují, že si smlouvu přečetly a že touto smlouvou projevily              
svoji   vážnou   vůli.   Smlouva   se   nepříčí   dobrým   mravům   a   neodporuje   zákonu. 

6.     Přílohy   smlouvy:   č.   1.   -    Cenová   nabídka   prodávajícího   –   oceněný   položkový   rozpočet, 

č. 2 - Projektová dokumentace (zhotovitel ji obdrží nejpozději při předání           
staveniště). 

 
 
 

V   Praze   dne   …………………… V   ………..…...   dne   ……………. 

  

 

 

  

…………………………………… …………………………………… 

Za   objednatele: Za   zhotovitele: 

Ing.   Vladimír   Krchov,   Ph.D.  

Lesy   hl.   m.   Prahy        Nowastav   a.s. 

Lesy   hl.   m.   Prahy                                                        IČO:   45247650 
Práčská   1885,   106   00   Praha   10   -   Záběhlice                                        DIČ:   CZ   45247650 
tel:   +420        778   477   390,   info@lesy-praha.cz,   www.lhmp.cz                            číslo   účtu:   2000780018/6000 
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XIII. 
Přechodná,   společná   a   závěrečná   ustanovení 

  
1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem a ostatními           

obecně   závaznými   právními   předpisy. 

2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného            
dodatku, který se po podpisu oběma smluvními stranami stává nedílnou součástí této            
smlouvy. 

3. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel             
i   zhotovitel   obdrží   po   jednom   vyhotovení. 

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. Účinnost smlouvy           
nastává   uveřejněním   v   registru   smluv. 

5.  Smluvní strany výslovně prohlašují, že si smlouvu přečetly a že touto smlouvou projevily              
svoji   vážnou   vůli.   Smlouva   se   nepříčí   dobrým   mravům   a   neodporuje   zákonu. 

6.     Přílohy   smlouvy:   č.   1.   -    Cenová   nabídka   prodávajícího   –   oceněný   položkový   rozpočet, 

č. 2 - Projektová dokumentace (zhotovitel ji obdrží nejpozději při předání           
staveniště). 

 
 
 

V   Praze   dne   …………………… V   ………..…...   dne   ……………. 

  

 

 

  

…………………………………… …………………………………… 

Za   objednatele: Za   zhotovitele: 

Ing.   Vladimír   Krchov,   Ph.D.  

Lesy   hl.   m.   Prahy        Nowastav   a.s. 

Lesy   hl.   m.   Prahy                                                        IČO:   45247650 
Práčská   1885,   106   00   Praha   10   -   Záběhlice                                        DIČ:   CZ   45247650 
tel:   +420        778   477   390,   info@lesy-praha.cz,   www.lhmp.cz                            číslo   účtu:   2000780018/6000 
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XIII.
Pfechodné. spoleéné a zévéreéné ustanoveni

1. Prévnl' vztahy neupravené touto smlouvou se FI’dI’ obéanskYm zékonl'kem a ostatnl'mi
obecné zévaznymi prévnl'mi pfedpisy.

2. Veékeré zmény a doplfiky této smlouvy mohou bylt provedeny pouze formou pisemného
dodatku, ktery 39 p0 podpisu obéma smluvnl'mi stranami stévé nedl'lnou souééstl' této
smlouvy.

3. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originélu, z nichi objednatel
i zhotovitel obdril' p0 jednom vyhotovenl'.

4. Tato smlouva nabyvé platnosti dnem jejl'ho podpisu smluvnl'mi stranami. Uéinnost smlouvy
nastévé uveFejném’m v registru smluv.

5. Smluvnl' strany VyIslovné prohlaéujl', 2e si smlouvu pFeéetIy a ie touto smlouvou projevily
svoji véinou vIi. Smlouva se nepfiéi dobe mravOm a neodporuje zékonu.

6. PFIIohy smlouvy: (“3. 1. - Cenové nabl'dka prodévajI'CI'ho — ocenény poloikovy rozpoéet,

(“3. 2 - Projektové dokumentace (zhotovitel ji obdril' nejpozdéji pFi pfedénl'
staveniété).

V Praze dne ........................ V ................. dne ................

Za objednatele: Za zhotovite/e:

lng. Vladimir Krchov, Ph.D.

Lesy hI. m. Prahy Nowastav a.s.

Lesy hl. m. Prahy 16:0: 45247650
Prééska’ 1885, 106 00 Praha 10 — Zébéhlice DIé: CZ 45247650

tel: +420 778 477 390, info@lesy—praha.cz, www.|hmp.cz Eislo L'Jétu: 2000780018/6000
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