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, .. SMLOUVA O DÍLOBiŠ vřená dle § 2586 zákona č. 8912012 Sb,, občanského zákoníku, na základě výsledku řizenI o zadáni

' eřejné zakázky podle zákona č. 13412016 Sb. o zadáváni veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů
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I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Obec Babylon
se sídlem: Babylon 27, 344 01 Domažlice
lČ: 00572551
DIČ:
zastoupená: Pavlem Bambáskem, starostou obce
Bankovní spojeni:
č. účtu: 076208239910800
telefon: 379793275
email: info@babylon-obec.cz

1.2 Zhotovitel:

VODASERVIS s.r.o.
se sídlem: Žd'ár nad Sázavou, jamská 2362/53, PSČ 59101
lČ: 26277841
DIČ: CZ 26277841
zastoupena: , - jednatelem společnosti
bankovní spojeni: Ceskoslovenská obchodní banka a.s,
číslo účtu:
tel.:
email: obchod@vodaservis.cz
zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 41536

1.3 Při řízeni stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednáváni a potvrzováni technického řešení,
projednáváni a potvrzováni změn díla, předkládáni a projednáváni dodatků na základě změn díla,
potvrzováni postupu prací, potvrzováni soupisů provedených prací a zjišt'ovacích protokdů,
potvrzováni zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho části, jsou zmocněni jednat:

za Zhotovitele:
- , , ve věcech smluvních (tel:
- ve věcech technických (tel:

za Objednatele:
starosta Pavel Bambásek · ve věcech smluvních i technických (tel:

ll. Předmět smlouvy

2,1 Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele řádně, bezvadně a s veškerou odbornou péči
provést pro Objednatele ve sjednaném rozsahu a kvalitě dílo specifikované touto smlouvou a jejími
přílohami (dále jen ,,Dílo") a závazek Objednatele provedené Dílo od Zhotovitele při splněni všech
podmínek převzít a zaplatit za něj smluvenou cenu dle podmínek této smlouvy.
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Ill. Specifikace Díla

3.1

3,2

3.3

Zhotovitel se zavazuje dodat technologii úpravy pitné vody do budovy mateřské školky
na odstraněni radonu a hygienické zabezpečení vody s okamžitým průtokem přes technologii
2m'/hod, nacházející se na adrese Babylon 27, 344 01 Domažlice.
Voda z vrtu bude samostatným novým potrubím přivedena do místnosti instalace technologie a
voda z vrtu bude hlavním zdrojem vody pro úpravnu. Čerpadlo ve studni a voda ze studny zůstane
jako záložni zdroj. Čerpadlo ve vrtu bude nově spínat dle hladiny upravené vody v akumulaci
pod provzdušňovačem. Vrt musí být odkopán a voda z vrtu bude v objektu natékat v množství cca
2m'/hod na horizontálni plastový provzdušňovač HPP 4, kde se voda zcela zbaví radonu.
Součásti provzdušňovače je ventilátor, který bude spínaný stejně jako čerpadlo ve vrtu dle hladiny
vody v akumulaci upravené vody. Před provzdušňovačem bude voda procházet přes pulsní
závitový vodoměr ON 25. Vodoměr bude zaplombovaný a bude měřit množství čerpané surové
vody ze zdroje, Pro ochranu vodoměru bude před nim instalovaný trubní filtr s odpouštěním, pro
odstraněni případných mechanických nečistot ze zdroje. Provzdušňovač bude umístěný na
speciální plastové nádrži na upravenou vodu o rozměrech 1400x600x800mm a využitelném
objemu 5001. Do nádrže se bude dle vstupního vodoměru surové vody dávkovat pomocí
dávkovacího čerpadla DOA 7,5·16 chlornan sodný na hygienické zabezpečeni vody, Hodnota
volného chloru v upravené vodě by se měla pohybovat do 0,3 mg/l. Z nádrže pod
provzdušňovačem, bude podávací čerpadlo Grundfos JP 6, dle tlakového spínače a přes
stávající tlakovou nádobu, dodávat upravenou vodu do řádu. Potrubní propojeni úpravny bude
v plastovém materiálu. Součásti dodávky je i potřebná elektroinstalace a automatizace celého
systému čerpáni ze zdroje, úpravy a čerpání do vodovodniho řádu. celkový příkon technologie je
cca 3 kW, 230V,
Součásti předmětu Díla je dále provedeni, dodáni a zajištěni všech činnosti, prací, služeb, věci a
dodávek nutných k realizaci Díla, a to zejména:

-úplné a bezvadné provedení všech činností a prací včetně dodávek potřebných materiálů,
provedeni všech činností souvisejicich s dodávkou prací, jejichž realizace je pro řádné
provedeni Díla nezbytná, zejména pak instalace zařízení a jeho dopojeni na potrubí před a za
zařízením,

-zajištění a provedeni všech opatřeni organizačního a technického charakteru k řádnému provedeni
Díla

-veškeré práce a dodávky souvisejici s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob, majetku a
životního prostředí,

-likvidace, odvoz a uloženi anorganických i organických odpadů na skládku či kompost včetně
poplatku za uskladněni v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonu, v platném znění,

-uvedení všech povrchů dotčených Dílem do původního stavu,

-provedeni přejímky Díla,
-zajištěni všech nezbytných zkoušek, atestu a revizi podle ČSN a případných jiných právních nebo

technických předpisů platných v době prováděni a předáni Díla, kterými bude prokázáno
dosaženi předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla,

-dodáni průvodní technické dokumentace, zajištění pořizeni a dodáni prohlášeni o shodě,
zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů materiálů, návodů k zařízením, záručních listu a
dokladů dle platných právních předpisů,

-konečný finálni úklid.
SPECIFIKACE MATERIÁLŮ
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lV.

4.1

4.2

Použité materiály a zařÍzení jsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu a prospektových listech
Zhotovitele, které tvoří přílohu této smlouvy. Pokud by se ukázala potřeba užit materiálů jiných,
budou podmínky jejich uplatněni projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných
k této smlouvě. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály,
technologie či změny proti schválenému nabídkovému rozpočtu.

Změny Díla

Dojde-li při realizaci Díla k změnám, z důvodu, že Objednatel bude požadovat provedení jiných
dodávek a prací než těch, které jsou uvedeny nabídkovém rozpočtu, je Zhotovitel povinen ocenit
dotčené práce podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny Díla. Pokud v nich práce a
dodávky tvořicí vícepráce nebudou obsaženy, Zhotovitel tyto ocení podle jim navrhovaných cen a
předloží tento soupis Objednateli k 0dsouh|asenj. Teprve po odsouhlaseni Objednatelem má
Zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se za
to, dodávky a práce jim realizované byly v předmětu Díla a v jeho ceně zahrnuty.
Zhotovitel je oprávněn provést Dílo i s pomocí třetích osob, písemně dopředu odsouhlasených
Objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady Díla,
jako by je prováděl on sám. Za vlastní kapacity se považují zaměstnanci v pracovním poměru
k osobě Zhotovitele nebo k osobě Zhotovitelem ovládané nebo k osobě Zhotovitele ovládajici,
Pokud bude tato podmínka porušena je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve
výši 15% z ceny Díla. Zhotovitel nesmí předmět zakázky předat jinému subjektu jako celek, a to pod
pokutou ve výši 25% z ceny Díla.

V. Doba plněni

5.1

5.2

5.3

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v terminu 8 kalendářních týdnů od úhrady zálohové faktury.
Nebude-li zálohová faktura vystavena v termínu dle této smlouvy do 8 kalendářních týdnů uzavřeni
této smlouvy,
Provedením Díla se rozumí jeho dokončeni bez vad a nedodělků a protokcdárnI předání Objednateli
dle ČI. X této smlouvy.
Smluvní strany se dohodly na tom, že se termín uvedený v odstavci 5.1. prodlužuje o dobu, po
kterou klimatické podmínky neumožní prováděni Díla. O každém dni, o který se doba prováděni
Díla prodlužuje, musí být objednatel neprodleně informován. Doba provádění díla se rovněž
prodlužuje o dobu, kdy je objednatel v prodlení se splněním povinností uvedených v ČI. XI.

VI.

6.1

6.2

Místo realizace zakázky

Realizace předmětu zakázky probíhá v obci Babylon na pozemku parc.č. 80/1 v majetku
Objednatele v katastrálním území Babylon.
Zhotovitel je povinen udržovat na místě prováděni díla pořádek a čistotu a je povinen průběžně
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

VIl, Cena Díla

7.1 Za zhotoveni Díla je účastníky dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve
výši:

Cena bez DPH 186 967,- Kč
DPH 39 263,07 Kč

3



7.2

7.3

Cena včetně DPH 226 230,07 KČ
DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.
Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě.
Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele, nutné k řádné realizaci
Díla v rozsahu sjednaném touto smlouvou sjednaná cena je úplná.
Objednatel není plátce DPH ve smyslu zákona o č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
V souladu s ustanovením §92e tohoto zákona podléhá plnění režimu přeneseni daňové povinnosti
ve stavebnictví. přijaté zdanitelné plněni bude použito pro ekonomickou činnost.

VIII. Platební podmínky

8.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu Díla na základě faktury - daňového dokladu (dále jen
,,faktura").

8.2 Zhotovitel je oprávněn vystavit zálohovou fakturu ve výši 113 115,-KČ včetně DPH do 5 dnů
od uzavřeni této smlouvy.

8.3 Zhotovitel je oprávněn vystavit konečnou fakturu ceny díla teprve poté,
a. kdy dokončené Dlb předá Objednateli v souladu s ČI. X této smlouvy a v případě,

že Objednatel převezme Dílo, které bude v okamžiku předáni vykazovat ojedinělé
drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojeni s jinými nebráni
užíváni nebo podstatně neomezuji užíváni Díla, teprve po odstranění těchto vad a
nedodělků, písemně potvrzeném ze strany Objednatele,

b. a Objednatel písemně schváli Zhotovitelem předložený zjišt'ovací protokol, který
bude obsahovat soupisu skutečně provedených prací a jejich cen. Objednatel je
povinen vyjádřit se k zjišt'ovacímu protokolu, který mu bude předložen
Zhotovitelem nejpozději do 5ti pracovních dnů od data jeho doručení,

8.4 Každá faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb,, o DPH, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen ,,faktura"). Daňové doklady musí obsahovat rekapitulaci
fakturovaných částek. Přilohou faktury musí být Objednatelem odsouhlasený dilči zjišt'ovaci
protokol.

8.5 Splatnost dilčich faktur je 30 kalendářních dnů od data doručeni objednateli.
8.6 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlaseni množství nebo druhu provedených

prací a dodávek, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu.
Pokud bude faktura - daňový doklad Zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly Objednatelem
nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn fakturu
odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou
fakturu zahrnujici neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.

8.7 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formálni nedostatky nebo nevzniklo
právo na vystaveni faktury na příslušnw částku. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou
fakturu uplatňovat žádné majetkové sankce.

8.8 V případě, že Objednateli vznikne z ujednáni dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou
majetkovou sankci vůči Zhotoviteli, je Objednatel oprávněn započíst tuto částku na částku
fakturovanou Objednateli Zhotovitelem

lX, Způsob prováděni Díla

9.1 Zhotovitel provede práce kvalitně, včas a v souladu s platnými zákony ČR, s příslušnými ČSN,
předpisy o bezpečnosti práce a požární ochraně.
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6
9.7

9.8

X.

Zhotovitelem dodaný materiál bude odpovídat technologickým podmínkám a normám platným
v České republice. Zhotovitel bude provádět stavebně montážni práce v kvalitě podle norem a
technologických předpisů platných v české republice.

Zhotovitel je povinen v časovém předstihu 3 pracovních dnů vyzvat Objednatele ke kontrole prací,
které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na
žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj
náklad.
Zhotovitel prohlašuje, že má po dobu platnosti smlouvy o Dílo sjednáno pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou v souvislosti s jeho činnosti. pojistná smlouva je sjednána u Generáli Pojišt'ovny
a.s., s limitem plněni 10 000 000,-kč (pojištění v základním rozsahu), č. pojistné smlouvy je
1148055401. Zhotovitel je povinen toto pojištěni zachovat po celou dobu trvání srduvniho vztahu.
Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit - a není-li to možné, tak
finančně nahradit - škodu, kterou způsobí třetím osobám z titulu úmyslu, opomenutI, nedbalosti
nebo neplněním podmínek vyplývajicich z právních předpisů, ČSN nebo jiných norem anebo
vyplývajicich z této smlouvy.
Zhotovitel bude informovat Objednatele na jeho žádost o stavu rozpracovanosti Díla.

Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni Díla. zjisti-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo
v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil
vady vzniklé vadným prováděním a Dilo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel Díla tak
neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k
podstatnému porušeni smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele předložit neprodleně - nejpozději do 3 dnů -
podrobný technologický postup prováděni i dÍ|čÍch prací.

Předání a převzetí Díla

10.1 Dílo je provedeno, je-li dokončeno, předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelem protokolem o
odevzdání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. K přejímacímu řízení předá Zhotovitel doklady
prokazujici provedeni Díla v souladu s platnými předpisy.

10.2 Objednatel zaháji přejímku Díla nejpozději do 5 dnů po té, co mu Zhotovitel písemně oznámil, že
Dílo je dokončeno a připraveno k předání.

10.3 Oznámřli Zhotovitel Objednateli, že Dílo je připraveno k předáni a při přejímacím řízeni se zjistí, že
Dílo není podle podmínek SOD ukončeno či připraveno k odevzdání, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč. Objednatel je
oprávněn zvolit si, který způsob uplatní.

10.4 Přílohou protokolu o předáni a převzetí Díla bude soupis předávaných nebo již předaných dokladů,
který bude zejména obsahovat doklady a atesty o materiálech, prokazatelně použitých při realizaci
Díla.
Bez těchto dokladů nelze považovat Důo za dokončené a schopné předáni,

10.5 Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Dlb i pro ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy
o sobě ani ve spojeni s jinými nebráni užíváni nebo podstatně neomezuji užÍváni Díla. Převezme-li
Objednatel Dílo s těmito vadami, dohodnou se smluvní strany na lhůtách k jejich odstraněni.

XI. Povinnosti objednatele - stavební připravenost

11,1 Objednatel je povinen před zahájením provádění díla zajistit veškeré potřebné stavební práce a
stavební připravenost místa instalace, jeho vyklizeni, jakož i dostatečný prostor pro instalaci
zařízeni, která je předmětem této smlouvy. Objednatel se tak zejména zavazuje odkopat zhlaví vrtu,
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aby do něj byl přistup, provést nové trubní a elektrické propojeni mezi vrtem a místnosti instalace
úpravny vody, upravit stávající či zakoupit nová plastová okna vhodná pro instalaci vzduchového
potrubí, Objednatel povcdí zhotoviteli odstávku vody po dobu 4 hodin.

XII. Vady Díla

12,1 Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá vlastnostem, které stanoví technické normy,
právni předpisy a tato smlouva, popř. DIIO nemá vlastnosti obvyklé. Zhotovitel odpovídá za vady, jež
má Dílo v době jeho předání.

12,2 Dále Zhotovitel odpovídá za vady Díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, a to v rozsahu níže
uvedené záruky.

XIII. Záruka

13.1 Zhotovitel poskytuje na provedeni Díla záruku. Záruční lhůta počíná běžet dnem oboustranného
podpisu protokolu o úspěšném odevzdáni a převzetí dokončeného Díla Objednatelem a tm 24
měsíců. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku, vyp|ývajÍcÍho z
protokolu o předáni a převzetí Díla.

13.2 V případě zjištěni vady nebo nedodělku Díla v záruční době má Objednatel právo požadovat
odstraněni vad a nedodělků a Zhotovitel má povinnost je bezplatně odstranit v terminu stanoveném
Objednatelem, nejpozději do 10 dni od oznámeni vady, nedohodnou-li se strany jinak. Po
odstraněni vady nebo nedodělku je Zhotovitel povinen provedenou opravu písemně předat a
Objednatel má povinnost potvrdit převzetí.

13.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledniho dne záruční lhůty. přičemž i reklamace odeslaná
Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

13.4 Zhotovitel na žádost Objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jim nebude uznána
s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí Objednatel náklady spojené s odstraněním
vady včetně nákladů Zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.

13,5 V případě prodlenI Zhotovitele s odstraněním vad je Objednatel oprávněn zajistit odstraněni vad
sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele.

13.6 Oznámeni vad musí být zasláno Zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo elektronicky e-
mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, v oznámeni vad musí být vada popsána.

13.7 Odstraněni vady nemá vliv na nárok Objednatele na náhradu škody od Zhotovitele, která byla
Objednateli způsobena vadným plněním Zhotovitele či vznikem vady.

XIV. Zajištěni závazků

14.1 Při nedodrženi lhůty pro dokončenI a předáni Díla dle této smlouvy se zavazuje Zhotovitel uhradit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- kč za každý den prodlení, Pokuta bude vyúčtována
v konečné faktuře.

14.2 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zaplatí Zhotoviteli za prodlení s placením ceny Díla
smluvní úrok z prodleni ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

14.3 Za nedodržení dohodnutého konečného terminu odstraněni vad a nedodělků dle článku 10,5 této
smlouvy, zjištěných při přejimacim řízeni stavby se sjednává pokuta ve výši 3 000,- KČ za každou
vadu a každý i započatý kalendářní den prod|eni s odstraněním těchto vad.

14.4 V případě prodlenI Zhotovitele s odstraněním záručních vad je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- kč za každý den prod|enj a za každou vadu, až do doby
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jejich odstranění, případně do doby úhrady nákladů vyúčtovaných Objednatelem dle ČI. 13.5 této
smlouvy.

14.5 PovinnostI zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno právo na
náhradu škody, a to ani co do výše, v niž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.
Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

, XV. Změna smlouvy
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15.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými průběžně čislovanými dodatky podepsanými oběma
smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly a podobně se za změnu smlouvy nepovažuji.

15.2 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránIcI řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned
bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu
smlouvy.

XVI. Odstoupeni od smlouvy

16.1 Zhotovitel i Objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupuji podle ustanovení § 2001 až
2005 Občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplněni smluvních závazků druhou stranou).

16.2 Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplněni smluvních závazků
Zhotovitelem) především pokud:

16.3 Zhotovitel provádí Dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu

- Zhotovitel používá při zhotovenl Díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než požadované
- Zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením Díla ve smluvních terminech, zapodstatné prodlení se považuje doba delší než 30 kalendářních dnů
- Zhotovitel nedbá pokynů Objednatele pro provádění Díla ani přes upozorněnÍ
- bylo-li rozhodnuto o úpadku Zhotovitele v insolvenčnim řízeni
- u provádění Díla v nižší než požadované kvalitě a při použÍvání materiálů nižší nežpožadované kvality teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků Zhotovitele

předem písemně upozornil a poskytl odpovÍdajÍcÍ lhůtu k nápravě

16.4 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplněni smluvních závazků
Objednatelem) především pokud:

- je objednatel v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 90 dnů, avšak teprve poté, kdyna hrubé neplněni smluvních závazků Objednatele předem písemně upozornil a poskytl
odpovidajici lhůtu k nápravě

16.5 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku
na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.

16.6 V případě odstoupeni od smlouvy je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli také hodnotu dosud
provedených a nevyfakturovaných prací, pokud jsou tyto práce zároveň provedeny řádně, v souladu
s touto smlouvou a jsou Objednatelem využitelné ve smyslu této smlouvy.

16.7 Odstoupeni od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany. Právní účinky
0dstoupení nastávají dnem, kdy bude písemné odstoupeni druhé straně doručeno.

XVII. Závěrečná ustanovení

17.1 Nedílnou součásti této smlouvy o dílo jsou nás|edujíci dokumenty:
- Nabídkový rozpočet a prospektové listy zhotovitele

17.2 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s
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Objednatelem zavazuje poskytnout kontrdním orgánům jakékoliv dokumenty vztahujírealizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších pros m

pozemky souvisejici s projektem nebo jeho realizaci. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na 9j
své daňové účetnictví nebo daňovou evidenci k nahlédnutI v rozsahu, který souvisí s projekt . .
svým podpisem smluvní strany uznávají, že všechny podmínky této smlouvy četly v plném rozsahu. l
jsou s nimi srozuměny a schvalují je.

17.3 Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že přebírá nebezpečí změny okcdnosti dle ustanovení § 2620
odst. 2 a § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

17.4 Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit termín zahájeni realizace Díla nebo provádět
změny harmonogramu s ohledem a v závislosti na disponibi|nich prostředcích pro financováni Díla.
Objednatel je oprávněn z důvodu nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah Díla, či Dílo
přerušit nebo zcela ukončit před jeho dokončenim. V případě, že Objednatel bude nucen z důvodu
nedostatku finančních prostředků tato práva použit, nenáleží Zhotoviteli vůči Objednateli žádné
finanční ani jiné nároky p|ynoucj ze zmenšeni Díla, jeho posunuti, přerušeni nebo předčasného
ukončeni.

17.5 Smluvní strany výslovně souhlasi s tím, aby tato smlouva byla bez jakéhokoliv omezeni, včetně
všech případných osobních údajů ve smlouvě uvedených, zveřejněna na 0ficiá|njch webových l
stránkách obce Babylon, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují,
že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuji za obchodní tajemství ve smyslu § 504 .
občanského zákoníku a uděluji svoleni k jejich užiti a zveřejnění bez stanoveni jakýchkoli dalších l
podmínek.

17.6 Tato smlouva byla schválena dle § 41, odst. 1 zákona 128/2000 Sb. o obcích, Zastupitelstvem obce
Babylon dne 16. 4. 2019, číslo usneseni 3/2019 nadpoloviční většinou hlasů členů zastupitelstva '
obce a to na základě řádně vyhlášené a vyhodnocené veřejné soutěže.

17.7 Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. l
17.8 Tato smlouva se vyhotovuje ve třech výtiscích, z nichž jeden obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. l

V Babylonu dne
Objednatel:

Ve Žd'áře nad Sázavou dne ,):::S,,,,:t .ít/
Zhotovitel :

r starosta obce

(Ď~

s.r.o,

Jamská 2362/53
jednatel 591 01 Žd'ár nad Sázavou

. 566 620 587,
DIČ: CZ26277841
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