
Objednávateľ: 

Názov: 
Sídlo: 
Právna forma: 
Štatutárny orgán: 
IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
BIC: 

Dodatok č. 1 
k ZMLUVE O DIELO č. 2017/2300/3529 

uzatvorenej dňa 31.01.2019 

medzi 
zmluvnými stranami 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 
P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava 
štátny podnik 
Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku 
00 156 752 
2020480198 
SK 2020480198 
Tatra banka, a. s. 
SK45 1100 0000 0029 2112 3848 
TATRSKBX 

(ďalej len „Objednávate!'") 

a 

Zhotoviteľ: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
Právna forma: 
Štatutárny orgán: 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 

Metrostav a.s. 
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha, ČR 
akciová spoločnosť 
Ing. František Kočí, predseda predstavenstva 
Ján Dudáš, člen predstavenstva 
00 014 915 
CZ0014915 

Zapísaný: v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel 8, vložka č. 
758 

Oprávnený podnikať v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky: 
Obchodné meno: Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 
Sídlo: Mlynské Nivy 68, 821 05 Bra!islava 
Právna forma: akciová spoločnosť 
Štatutárny orgán: Ing. Richard MOller, vedúci organizačnej zložky 
IČO: 31792693 
DIČ: 2020253301 
IČ DPH: SK 2020253301 
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Odd. Po, vložka č. 

679/B 

(ďalej len „Zhotoviteľ' a spolu s Objednávateľom ďalej len „Strany") 

Strany uzatvorili dňa 31.01.2019 Zmluvu o dielo č . 2017/2300/3529 (ďalej len „Zmluva o 
Dielo"), predmetom ktorej je n~ jednej strane záväzok Zhotoviteľa za podmienok uvedených v Zmluve 
o Dielo vypracovať projektovú doku v konávať inžiniersku činnosť a zhotoviť stavbu 
s názvom: .,Inovácia a modernizácia pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity 

lz3 



vodnej dopravy na VO Gabčíkovo" (ďalej len „Dielo") a na druhej strane záväzok Objednávateľa 
uhradiť Zhotoviteľovi za riadne vykonané Dielo zmluvnú cenu Diela v lehotách a spôsobom 
dohodnutých v Zmluve o Dielo. 

Strany sa v súlade s bodom č. 10 článku II. Zmluvy o Dielo, podbodom č. 6.9 Osobitných 
zmluvných podmienok „FIDIC" - žltá kniha" k Zmluve o Dielo (ďalej len „Osobitné zmluvné 
podmienky"), bodom č. 16 článku II. Zmluvy o Dielo a v zmysle ust. § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní") dohodli na skutočnostiach, ktoré predstavujú 
zmenu Zmluvy o Dielo, v dôsledku čoho uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o Dielo (ďalej len 
,,Dodatok č. 1"), v nasledovnom znení: 

Článok 1. 
Predmet Dodatku č. 1 

1. Zhotoviteľ sa v článku II. bode 10. Zmluvy o Dielo zaviazal vyhotoviť a dokončiť Dielo 
prostredníctvom kľúčových odborníkov, ktorými preukazoval splnenie podmienok účasti podľa ust. § 34 
Zákona o verejnom obstarávaní. Strany sa zárovel"I dohodli,. že pri zmene kľúčových odborníkov budú 
aplikovať postup podľa podčlánku 6.9 Osobitných zmluvných podmienok. 
2. Strany sa v čl?nku II. bode 10. Zmluvy o Dielo dohodli, že ak nebude možné Dielo vyhotoviť a 
dokončiť prostredníctvom pôvodne odsúhlasených kľúčových odborníkov, je Zhotoviteľ povinný Dielo 
vyhotoviť a dokončiť prostredníctvom osôb spíl"lajúcich totožné podmienky týkajúce sa technickej a 
odbornej spôsobilosti kľúčových odborníkov na stavbe. 
3. Zhotoviteľ žiadosťou zo dňa 13.05.2019 požiadal .Objednávateľa v zmysle podčlánku 6.9 
Osobitných zmluvných podmienok o udelenie súhlasu so zmenou kľúčových odborníkov č. 1 - 5. 
Prílohou žiadosti Zhotoviteľa boli aj doklady preukazujúce splnenie podmienok technickej a odbornej 
spôsobilosti nových kľúčových odborníkov. 
4. Objednávateľ podpisom tohto Dodatku č. 1 potvrdzuje, že Zhotoviteľovi udelil súhlas na zmenu 
kľúčových odborníkov č. 1 - 5 v zmysle podčlánku 6.9 Osobitných zmluvných podmienok. 
5. S ohľadom na vyššie uvedené Strany týmto Dodatkom č. 1 potvrdzujú zmenu kľúčových 
odborníkov č. 1 - 5 nasledovne: 

kľúčového odborníka č. 1 - doterajšieho projektového manažéra (riaditeľa stavby) 
-nahrádz 
~níka č. 2 - doterajšieho hlavného stavby žinierske -, -·· . -

stavb - vodohos odárske stavby (zástupcu riaditeľa stavby nahrádza 

... .,. ·•-..:. ~-· . 
6. S ohľadom na skutočnosť, že údaje o kľúčových odborníkoch sú i súčasťou prílohy č. 3 
k Zmluve o dielo, nahrádzajú sa údaje v pôvodnej prílohe č. 3 k Zmluve o dielo, údajmi a príslušnými 
dokladmi, ktoré tvoria prílohu tohto Dodatku č. 1, o nových kľúčových odborníkoch č. 1 - 5. V dôsledku 
uvedeného sa mení príloha č. 3 Zmluvy o dielo zoznam kľúčových odborníkov na stavbe, ktorá sa týmto 
Dodatkom č.1 ruší a nahrádza sa novou Prílohou č.3 k Zmluve o dielo, ktorá tvorí Prílohu č. 2 k tomuto 
Dodatku č.1, pričom doklady nových kľúčových odborníkov zmenených týmto Dodatkom č. 1 tvoria 
Prílohu č.1 k tomuto Dodatku č.1 . 
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Článok II. 
Záverečné ustanovenia 

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oboma Stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ust. § 47a ods.1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonnik v zneni neskorších predpisov. 
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 1 dotknuté, zostávajú 
v platnosti nezmenené. 
3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v slovenskom jazyku v 5 rovnopisoch s platnosťou originálu, 
pričom 3 rovnopisy obdrží Objednávateľ a 2 rovnopisy obdrží Zhotoviteľ. 

2_5. JÚN 2019 
V Bratislave, dňa : ...... ...... . . 

. 2 5. JÚN 2019 V Bratislave, dňa , ............. . 

Objednávateľ: Zhotoviteľ: 

VODOHOSPODÁR KA VÝSTAVBA, Metrostav a.s. 
ŠTÁTNY PODNI 

Ing. rantišek Koči, predseda 
predst 

Prílohy: 
1. Doklady preukazujúce splnenie podmienok technickej a odbornej spôsobilosti nových 

kľúčových odborníkov 
2. Priloha č. 3 zoznam kľúčových odborníkov na stavbe v aktualizovanom znení 
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, " PROFESIJNY ZIVOTOPIS 





P.č. 

4. 

„Inovácia a modernizácia- pre zvýšenie 
bezpečnosti a intenzity v~ odnom diele 

Gabčíkovo" 

Názov stavby

Predmet plnenia 

ZOZNAM REFERENCII 

Konečný objednávateľ Cena v eur 

be;z DPH 

Lehota 

uskutočnenia 

prác 

V Bratislave, dňa 1 r, ľ • 1 o 1 r 



Potvrdenie odberateľa - referencia 



Potvrdenie odberateľa - referencia 

Zhotoviteľ: 

Zodpovedný projektant: 

Projekt -Stavba: 

Zmluva o dielo: 

Odberateľ: 

Le'1otíl plnenia projektu: 

Obdobie úfastl proJekta 

Strufoý opis predmetu projektu: 



Zhotoviteľ: 

Zodpovedný projekt 

Projekt ·Sta11ba: 

Odberateľ: 

Zmluva o dielo: 

Konečný odbl!rateľ: 

Obdobie účasti projekt 

Potvrdenie odberateľa • referenda 





Referenčný list projektanta 1 



Referenčný list projektanta 2 





Referenčný list projektanta 4 



Referenčný líst projektanta S 



Referenčný list projektanta 6 



Referenčný list projektanta 7 





SL OVENSKÁ KOMORA STAVEBNÝCH INŽINIEROV 
v „ v 

AUTORIZACNE OSVEDCENIE 
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ČESKOSLOVENSKÄ SOCIALI ST IC K Á RE P U BLIKA 

SLOVENSKA VYSOKA ŠKOLA lECHNICKÁ V BRAllSlAVE 

NOSITHKA RADU REPUBLJKY 

DIPLOM 
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Slovenská komora stavebných inžinierov 

Osvedčenie 
o vykonaní odtornej skášky 

SIG>venská komora stavebných íl'lžŕníerov osvedčuje, že 
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č E S K O S .L O V E N S K Á S O C I A L I S T 1 C K Á R E P U B L f K A 

Slovenská vysoká škola technická Bratislave .. ....................... ............. .......... , ....................... ............... ....... v .......................... ... ...... .. 

Číslo: 

VYSVEDČENIE 
o štátnej záverečnej skúške 

(bez diplomu neplatné) 
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Profesný životopis 

Kľúčový odborník č. 1 





Referenčné listy týkajúce sa predmetu zákazky: 

Meno a riezvisko: 
Názov stavby: 

Odberateľ: 

Lehota lnenia rok od - do): 
Obdobie účasti na realizácii stavb 
Hodnota: 
Stručný opis projektu: 

Stručný opis činnosti odborníka na projekte: 

Meno a riezvisko: 
Názov stavby: 

Odberateľ: 
Lehota lnenia rok (od - do): 
Obdobie účasti na realizácii stavb 
Hodnota: 
Stručný opis projektu: 

Stručný opis činnosti odborníka na projekte: 



Meno a riezvisko: 
Názov stavby: 

Odberateľ: 

Lehota lnenia rok od - do : 
Obdobie účasti na realizácii stavb : 
Hodnota: 
Stručný opis projektu: 

Stručný opis činnosti odborníka na projekte: 

Odberateľ: 
Lehota lnenia rok (od - do): 
Obdobie účasti na realizácii stavb 
Hodnota: 
Stručný opis projektu: 



Stručný opis činnosti odborníka na projekte: 

Meno a riezvisko: 
Názov stavby: 

Odberateľ: 

Lehota lnenia rok od - do : 
Obdobie účasti na realizácii stavb 
Hodnota: 
Stručný opis projektu: 

Stručný opis činnosti odborníka na projekte: 

Meno a riezvisko: 
Názov stavby: 

Odberateľ: 



Lehota lnenia rok od - do : 
Obdobie účasti na realizácii stavb 
Hodnota: 
Stručný opis projektu: 

Stručný opis činnosti odborníka na projekte 

Lehota lnenia rok od - do : 
Obdobie účasti na realizácii stavb 
Hodnota: 
Stručný opis projektu: 

Stručný opis činnosti odborníka na projekte: 



V Prahe, 3. S: 1...0-1C\ 



čESKOSLOVENSKA socrALIS'ľICKÁ REPUBLIKA 
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poverená notárkou 

JUDr. Erikou Szórádovou 
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Slovenská komora stavebných inžinierov 

Osvedčenie 
o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti 

Slovenská komora stavebných inžin ierov osvedčuje, že 

vykonal/a skúšku odbornej spôsobilosti pod ľa zákona SNR č. 138/ 1992 Zb. 
o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch 

v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti 

stavbyvedúci 



V Bmtisll\\·C dňn ..................... . 



Séria B 

ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 

DIPLOM 
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Profesný životopis 

Kľúčový odborník č. 3 





Referenčné listy týkajúce sa predmetu zákazky: 

Meno a riezvisko: 
Názov stavby: 

Odberateľ: 
Lehota lnenia rok od - do : 
Obdobie účasti na realizácii stavb : 
Hodnota: 
Stručný opis projektu: 

Stručný opis činnosti odborníka na praje 

Meno a riezvisko: 
Názov stavby: 

Odberateľ: 

Lehota lnenia rok od - do : 
Obdobie účasti na realizácii stavb : 
Hodnota: 
Stručný opis projektu: 

Stručný opis činnosti odborníka na projekt 



Meno a priezvisko: 
Názov stavby: 

Odberateľ: 

Lehota lnenia rok od - do : 
Obdobie účasti na realizácii stavb : 
Hodnota: 
Stručný opis projektu: 

Stručný opis činnosti odborníka na projekte: 

V Bratislave, 



ŽIVOTOJ'IS 









čes.ká komora autorizovaných lnženyru a techniku činných ve vystavbé 

DOKLAD ODBORNOSTI ČLENA ČKAIT PRO ČLENSKÉ STÁTY EU 
podle zákona CNR č. 360/1992 Sb. v platném znén l 

Česká l<omo,ra autorizovaných inženýru a techniku tímto potvrzuje, že žadatel splňuje 

tylo podmínky: * 

a) nebyl disciplinárne trestán*"* 

by.14.~)14Mmé-ti:estáA-a-ey.l-ml:Hlk)ž&A-<lis~if}liAáf~ trest?"!.: 

b) vykonávifl vybrané a dalši odborné činnosti ve výstavbe soustavné v souladu s právnimi 
predpisy ČR po dobu n péti let pľedcházejících - .. -.- •••• - •• -, 1 - , - . - . 

vydáni te>hoto potvrzeni 

c) je držiteleim dokladu o dosažené kvalifikací, který sp l ňuje požadavky Smernice Evropského 

parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikaci, což odpovidá požadavku 

bodu 2 Pťilohy zákona č.360/1992 Sb. v platném znení. 

• vyplní OK 6 :AIT 
• • nehodici se likrtnéte 

dalum a podpis 
žadalele 

daturn a podpís 
predsedy OK 

ÔKAl1 



OPIS · 
CESKOSLOVENSKA SOCIALISľlCKA REPUBLIKA 

DIPLOM 
S VYZNAMENANIM 



Oväŕení • vldlmace / 

OvOILJJI , ta lento opis slotoný z. ... .... .... listu 

dos~r.,vné souhlasl ~listinou. z niž byl po?lzen. 

slozemou z ......... /.' ... listu. 

V Brine dne 



1 
o:SVEDČENÍ O AUTORIZACI 

číslo 

vydané 

českou komorou autorizovaných inženýru a techniku 
činných ve výstavbe 

pod le zákono CNR č. 360/1992 Sb. 



OvM•nl - vldlmac• / -

Overuji. ~13 tento opis složený z : ............. listu 'i 

doslovné •souh1a1 11~\inou 7. niž.. byl porlzen,l 

složenou z ............... ltstu. ...-,- --.,.. -~-0 Ui, 
~ \ll ZOľ/ ~v _ . ' 'Vo--' 

V F3rné dne 

JUDr. Pfomysl KA 
notáf v Brné 

!{' 1i / ,,'' \ -v· 
I I ,, , ~I 

<: 
LI:, 

.~ 
~'-.. 

1 

JOr Pfomysl v. ,.I 
notár v Br 



POVEREN( 

S_polečnost:: AQUATIS a.s. 
IC: 46347526 
se sídlem: Botanická 834/56, Veverf, 602 00 Brno 
zapsaná: v obchod nim rejstrlku vedeném Krajským soudem v Brné, oddri B, vložka 775 
zastoupená1: Ing, romášern Plachým, CSc., statutámím tedltelem 
(dále Jen Jal<o .,AQUATIS") 

tlmto poveruje 

jméno a pr(imenr: 
dat. nar.: 

.. ·~ :. ... ..... - .-. -.. ... -, .... .. - .. 
trvale byten,: 

jméno a prljmenr: 
dat. nar.: 
trvale bytem: 

a 

- ke všen, úkont'..lm souvisejlclm s uzavfenlm a podpisem Smlouvy o dllo včetne dodatku mezl 

spoJečn()str Metrostav a.s., se sldlem Koželužskä 2450/4, Praha, jako objednatelem a AOUATIS 

Jako zh<ltovítelem na zhotovení projektové dokumentace a oskytnutí lnženýrských služeb pro 

zakázku . INOVÁCIA A MODERNIZÁCI PRE ZVÝ'ŠENIE BEZPECNOSTI 

A INTEMZITY VODNEJ DOPRAVY NA VODNOM DIELE GAB KOVO", 

- dalšfm úkonClm souvisejlclm s plnl!nlm této smlouvy, 

• ke všern úkonum souvrsejlclm s uzavrením a podplsem poddodavatelsl<ých smtuv o dílo včetné 

dodatkCJ mezl AOUATIS jako objednatelem a Jeho poddodavatell pro výše specffikovanou zakázku. 

v Brne dne 1 2 -04- 2019 

AQUATIS é:1.s. 
Ing. Tomáš Plac 
statutárnl fodltel 

AC,9')UATI 
AOUATIS\1.s. 
Ing. ToméJI Pleehý 
sta1ut~rnr 1,edlteJ 
Botanloká 1834/56, 602 00 6RNO 

-SAFICHEM g ra Up I 



A(f 2LIATIS 

Já, niže podepsaný Ing. Pavel Kutálek, generální feditel, prijlmäm toto povérenl v plném rozsahu, bez 
latným podpisovým fádem společnosti. 

l ,OUATISu. 
1119. PiMI Kut6llilk 
generárr,r reditel 
QQWll..ká e34/50, e0200 BArd. . .. . . 

Já, niže poclepsaný Ing. Radek Madérič, technický reditel, pfijlmám toto povérenl v plném rozsahu, 
· platným podpisovým rádem společnostl. 

AC,i)UATIS 
- - -------- AQUATISru. 
Ing. Radek Maderič Ing. Radek Mad6l'!6 
technický redítel 111ehntok91edltl!I • 

BotaniOká 834158, ~ 00 BRNO 

• sAFICHEM gro u Pl 



Doložka konve:rze do dokumentu obsaženébo v datové zpráve 

Tento dokument, který vznjkl prevedením vsLUpu v listinné podob! do podoby elektronické pod 
pofadovým číslem 601 111_0077001 skládajícf se z 2 Hst-ô, se doslovne shoduje s obsahem vstupu. 

Zaji šťovací prv1!k bez zajišťovacího prvku 

.l méno a pi\jmeni osoby, která l<onverzi provedl 

Vystavil: Česk::í pošta, s.p. 
Pcacovište: Brno 11 
Ceská pošta, s„p. dne 18.04.2019 

11111111111111 
117971528·9476·190418103119 



Doložka konverzc na žádost d.o dokumentu v listinné podobe 

"fento dokument v listinné podobé, klerý vzn ik! pod poh1dovým čís lcm JI797363J-123559-t904llHOS442 
pfevcden im z dokumentu obsaíeného v datové t.práve, skládaj icího se z 3 listt'.'1, se shodujc s l1bsahcrn 
dokumentu,jehož prevedením vznikl. 

Autorizovanou konvcrzí dokumentu se nepotvrzuje správnost 11 pravdivos1 údajú obsažených v dokumcnn, a 
jej ich soulad s prá vními predpisy. 

Vstupni dokument. c>bsažený v datové zprávé byl podepsán kvalifikovaným elektron ickým podpisem a plalnos1 
kva lifikovaného elektronického pódpisu byla ovčfena dne 18.04.20 19 v 10:54:50. Kvalilikovaný elektronickf 
podpis byl shledá111 platným ve smyslll ovčrení integrity dokumentu. tzn., dokument nebyl zmenen, a ovéFení 
platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo P,rovedcno v Lič i zverejnčnému scz11 a111L1 
zneplfltnených cc1rti fikátô vydanému k datu 18.04.20 t 9 09:20: 14. lJdaje o kval.i fikovaném elcktronickém 
podpisu: číslo kvalitikova11ého certifikátu pro elektronický podpis 36 63 19. kvalifikovaný ce11ifikál pro 
ele::ktronický podpis byl vydán kva lifikovaným poskytovatelem služeb vytvárcj ících dôvčru PostSignum 
Qualilied CA 2, !Česká pošta, s.p. l lČ 471149831 pro podcpisující osobu Jana Moravcová, Czech POINT, 
28769, Česká poš(ta, s.p. llČ 47114983]. Uznávaný elektronický podpis byl označen platným kvalifikovaným 
časovým razítkem nebo kvalifikovaným eleklronickýrn časovým ra7.ltkem vydaným kva lifikovaným 
poskytovatelern. P•larnost časového razítka byla overena dne 18.04.20 19 v 10:54:50. Údaj e o časovém razllku: 
datum a čas 18.04.2019 10:31 :43. čís lo k va l i fiJ<ovaného certifikátu pro časové rnzírko 4C 48 A 7, časové 
raótl-.o by lo vydáno kvalilikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 3-TSA, Česká pošta, s.p. fTČ 
471149 3 . 

Vystaví 
Pracovi 
V Brnč dne 18.04.2019 

Po~námka: 

Yunou konverzi dokumentu provedl.1: 

1 ~~~~'-1 Jiľi~Jf1ll 
11 797363l- t23559~190418105442 

V dnbť ot/ 1111elej11i/ml s11,11mm1 t 111!plah1ér1J•cl1 cerlifikcítu. viiél ktť.rému byt" ovlŕoll/fuo f)ll1111ost ťt:ťl/fikdtu 36 63 J 9, da prhvclltml 
m1u1r ir.1Jv11111! k(l1111en.e dok11111e1111l 111nltfo fiojft k z11eplai11e11í cerrlflkám. 

Ko11tr11/11 télll dolo!ľíy l te pmvést II cf!fltrtílní l!vltle11cl ,tolo!eA pHswpnt1 zpl1sohw1 11111nťtTu}lcf111 rl11tk,111ý prls111p 11c1 111/re.re 
hllps:!/ww1<1.cué/,p(lii11f.c;/1Jvemv11dlf(J{ozky. 



Overeni,.::-Vidimace 
uvôfuJI, že t,elo .~ ... stránkový opis 11stlny 

složený z ... .... liaru(O) 
doslovné !:\c,uh sí ~ list~no.u, z. niž byl porizen. 

•_;loženm1 _ , .. . .. hstu(u). 
Mgr. Daniel B rsl<ý, notái v Kladnč 
11otô.rské. ka111celAf: Kladno. Vňnova ~~180 

1 3. 05. 2019 
I Pra.Le dne .................... .. .. ............ .... . 



ava.,. Smlouva o dílo na zhotoveni projektové dokumentace a dal61ch činnosti 

Sm louva o dílo 

na zhot,ovení projektové d<?kumentace a poskytnutí inž , k· 
~ >ro zakázku „INOVACIA A MODERNIZACI 
-·RE ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI A INTENZITY VODNEJ 

DOPRAVY NA VODNOM DIELE GABČÍKOVO" 

Obchodní filrma: 

sldlo: 

Príslušný registr: 

IČO : 

DIČ : 

č. objednatele: 

č. zhotovitele: 119011A 

1. Smluvní strany 

Metrostav a.s. 

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 

Obchodnl rejstfík vedený Mestským soudem v Praze 

oddíl B, vložka č.: 758 

OOO 14 915 

CZ00014915 

Oprávnený podnikat v Slovenské republice v:znikem organizační složky: 

Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 

Sldlo: Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava 26 

Adresa pro dmučovani faktur a daňových dokladu: 

IČO: 

DIČ: 

IČDPH : 

Príslušný regiistr: 

jejimž jménern jedná: 

Bankové spojení: 

Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava 

Mlynské Nivy 68. 821 05 Bratislava 26 

31792693 

2020253301 

SK2020253301 

Obchodní registr Okresnlho soudu Bratislava 11 

oddil Po, vložka 679/B, 

Ing. Ivan Škripeň, vedoucr organizační složky 

Československá obchodní banka a.s .. 

Michalská 18, 815 63 Bratislava 

Č, Ú .: 8010 - 0202270893 / 7500 

1 IH 



Metrostav a.s. Smlouva o dllo na z:hotovenl projektové dokumentace a dalslch čfnnosll 

Ing .. XXXX. stavbyvedoucí 

tel. : + 420 XXX, e-mail: XXX@metrostav.cz 

• k rozhodování ve vecech realizace: 

Ing. XXX, stavbyvedouci 

tel. : + XXX, e-tnail: XXX@metrostav.cz 

(dále jen ,,obj,ednatel") na strane jedné 
a 

Obchodní firma: AQUATIS a.s, 
Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno 
zastoupená: na základe povéfeni ze dne 12. 4. 2019 společné Ing. Pavlem 

Kutálkem, generálnim feditelem a Ing. Radkem Madei'íčem , technickým 
redítelem 

IČ : 46347526 

DIČ: CZ46347526 

Bankovni spoJeni: 

Osoba oprávnená jednat ve vecech technických a koordinačních a 
.... Iu pľedání projektové dokumentace nebo jejlch jednotlivých část 

~ftové dokumentace: 

(dále jen „zhotovitel") na strane druhé 

uzav~ely v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákonfku č. 89/2012 Sb. tuto 
smlouvu o dílo (dále jen ,,smlouva"). 

II. Predmet smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést dilo spoč!vajíci ve zhotovení zamerení , 
realizačn í dokumentace a hydraulických výpočtu projektových prací a ostatních činností 

-

c.fik iilii :1 ' ch v této smlouve o ,dílo na zakázce ..INOVÁCIA A _ M<X>ERNIZÁCIA 
PRE ZVYŠENIE BEZPEČNOSTI A INTENZITY VODNEJ 
DIELE GABčfKOVO" (dále jen „stavba1

') 1 jejfž investor je 
Vodohosp1:>dárska výstavba, štátny podnik se sldlem Karloveská 21 842 04 Bratislava, 
Slovenská republíka (dále jen ,.investor" v I Ii dílo Gabčíkovo - Provozni 
objekty SVD G-N vodnfho díla Gabčíkovo SVO G-N j J S j J ·; 
venkovní r,ozvodna Dunaje od rkm - do rkm 
- · Pc)drobné v čl. II odst. 3 nfže. 

2. Zhotovitel :se zavazuje pro objednatele vykonat dilo - projektové práce a výkony souvisejlci 
s vypracovánlm projektové dokumentace specifikované v čl. II odst. 3 této smlouvy (dále 
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Metrostav a.s. Smlouva o dilo na zhotovení projektové dokumentace a dalšlch činnosti 

jen „Dílo") pro stavbu v rozsahu a obsahu podle této smlouvy, termínech dohodnutých 
v této smlouvé, v požadované kvalite a za cenu uvedenou v čl. V. této smlouvy. 

3. Pi'edmétem Dila jsou práce a výkony, jejichž rozsah je specifikovaný v této smlouvé, a to: 

3.1. Vyhotoveni dokumentace pro stavební povolení (dále jen „OSP") 

3.2. lnženýrská činnost 

3.2.1. Zabezpečenf a projednání veškerých potrebných podkladu, dokladu a vyjádi'ení 
od dotčených orgánu a organizací pro vydání povoleni pro realízaci stavby 

3.2.2. Rádné zajišténí veškerých dokladu pro bezvadné vydání stavebního povolení a 
podání žádosti, a to na základe zplnomocnéní objednatelem 

3.2.3. Jednání se správci vyvolaných investic za účasti objednavatele 

3.2.4. Jakékoliv zmény behem realizace oproti objednatelem odsouhlasené 
projektové dokumentaci je zhotovitel povinen odsouhlasit s dotčenými orgány a 
organizacemi 

3.2.5. Rádné zajišténí veškerých dokladu pro bezvadné vydáni užívacího povolení a 
podání žádosti , a to na základe zplnomocnení objednatelem 

3.3. Konzultační čínnost v dobé výstavby: 

3.3.1 . Účast na koordinačních poradách Stavby, 

3.3.2. Účast zodpovédného projektanta pri prebíracím i'ízenl Stavby investorovi 

3.3.3. Spolupráce béhem záruční doby - vypracovánl stanovisek k reklamacim, účast 
na reklamačnlch jednání 

3.4. Poskytnutí výkonu autorského dozoru v prubéhu realizace 

3.5. Vyhotovení projektové dokumentace (dále jen „PD") v rozsahu dokumentace pro 
realizaci stavby (dále jen „DRS") v souladu s prílohami č. 1, 6, 7 této smlouvy. 

3.6. Vyhotovení výrobní dokumentace (dále jen „VD") v souladu s Prílohou č. 1, 6, 7 této 
smlouvy. 

3.7. Vyhotovenf dokumentace skutečného prevedení (dále jen „DSRS" - dokumentace 
skutečného realizováni stavby) v souladu s požadavkem prílohy č. 1, 6, 7 této smlouvy. 

3.8. Neaplikováno. 

3.9. Dokumentace méríčských prací 

3.1 O. Poskytnutí výkonu hlavního koordinátora projektové dokumentace 

3.11 . Neaplikováno. 

3.12. Vyhotovení Hydrodynamických modelu v souladu s prílohami 1, 6, 7. 

4. Zhotovitel si je védam, že od plnénl jeho povinností podle této smlouvy o dílo závisí plnení 
povinností Objednatele ve vztahu k investorovi stavby. Zhotovitel se zavazuje pfi plnéní 
povinností podle této smlouvy postupovat tak, aby to umožnilo Objednateli i'ádné a včas 
splnit svoje povinnosti ve vztahu k investorovi. 

5. Na jakékoliv zmény pri zhotovení Díla, které budou v rozporu s touto smlouvou, zhotovitel 
bezodkladné plsemné upozorni objednatele včetne vysvétlení všech konkrétních dopadu 
na ostatni části I konstrukce stavby či na její funkční a užitné parametry. Tyto zmeny 
s objednatelem následné prejedná a o výsledku projednání vyhotoví zápis. který podepíší 
obé smluvní strany. 
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Metrostav a.s. Smlouva o dilo na zhotovení projektové dokumentace a dalšlch činnosti 

6. Objednatel se zavazuje, že fádne dokončené Dílo, respektive jeho dokončené části, bez 
závad prevezme, zaplatí za jeho rádné vykonání dohodnutou cenu a poskytne Zhotoviteli 
v této smlouvé dohodnutou součinnost. 

7. Neaplikováno. 

8. Neaplikováno. 

9. Zhotovíte! Díla prohlašuje: 

a) že nabídku k vyhotovení DRS, VO a DSRS a ostatních činností Dila ze dne 25. 9. 2017, 
kterou vypracoval na základe poptávky objednatele, sestavil na základe podrobného 
seznámenf se všemi objednatelem predanými pfsemnými podklady a ostatními verejne 
dostupnými podklady (napr. územními plány), že s odbornou péčí všechny predané 
podklady zkontroloval , provéi'il jejich technickou správnost a neshledal v nich žádné 
zjevné vady, 

b) že rozsah výše uvedené nabfdky projekčnfch prací k zhotovení Dila je sestaven tak, 
že zhotovené Dilo bude rešit všechna zásadní a kritická místa realizace stavby tak, 
aby umožnilo realizovat a provozovat stavbu hospodárne a ekonomicky po dobu její 
plánované životnosti, 

c) že nabídka projekčních prací k vypracování DRS, VD a DSRS a ostatních činností 
vycházela z rádné provedené cenové kalkulace, 

d) že Dílo provede tak, aby projektové práce byly realizovatelné v souladu s podklady 
objednatele uvedenými v Príloze č. 3 k této smlouvé. V prfpadé, že zhotovitel bude 
nucen se z jakéhokoliv dúvodu odchýlit od predaných pokladú či pokynú objednatele, 
které jsou v souladu s rozsahem a podmínkami smlouvy, je povinen objednatele 
písemné na toto upozornit pred jej ich provedenfm a požádat zhotovitele o pokyn, 

e) že činnosti vykonávané pri zhotovení Díla spadají do predmetu jeho podnikání a je 
pro tyto činnosti autorizován a plné kvalifikován a že neumožní v rámci zhotovenf Oíla 
výkon nelegálni práce definované v § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o 
zamestnanosti ve znení pozdšjších predpisu, a nepoverí prevedením D!la nebo jeho 
části poddodavatele, který umožňuje výkon nelegálni práce. 

1 O. Dílo ke dni predání musí být zhotoveno tak, aby stavba, která bude realizovaná 
objednatelem na základe predané prevedené dokumentace zhotovitelem, splňovala 
všechny základni požadavky na účelové a stavebné technické rešení staveb stanovené 
príslušnými právními predpisy platnými a účinnými ve Slovenské republice. Právními 
predpisy Slovenské republiky, stanovuj icfmi výše uvedené požadavky na danou stavbu 
jsou zejména zákon č. 50/1976 Zz., o územnom plánováni a stavebnom poriadku; vyhláška 
č. 453/2000 Zz., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vyhláška 
č. 532/2002 Zz. . ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané 
osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

11 . Zhotovitel zhotoví Dilo dle príslušných platných STN (tj. STN, STN EN, STN EN ISO) 
v částech závazných i smerných. Odchylky od STN technického charakteru, které nejsou 
v rozporu s požadavky právnich predpisu , musí být vždy predem pisemne odsouhlaseny 
objednatelem, resp. pi'íslušným orgánem. Součástí Dila bude také soupis STN 
vztahujícich se k jednotlivým stavebnlm objektúm. 

12. Dllo ke dni predání musí zohlednit, aby stavba realizovaná na základe zhotovitelem 
prevedené dokumentace a za podmínek rádné provádéné bežné údržby a púsobení bežné 
predvídatelných vlivú po dobu jeji plánované životnosti bude predevším splňovat 
následujfci základní požadavky konkretizované príslušnými platnými STN v částech 
závazných i smérných: 
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Metrostav a.s. Smlouva o dllo na zhotovení projektové dokumentace a dalšich činnosti 

a) mechanickou odolnost a stabilitu, jak je tento požadavek stanoven príslušnými 
právnf mi predpisy a konkretizován príslušnými platnými STN, 

b) požární bezpečnost, jak je tento požadavek stanoven príslušnými právními pfedpisy a 
konkretizován príslušnými platnými STN, 

c) všeobecné požadavky pre ochranu zdrav[, zdravých životních podmfnek a životniho 
prostred[, jak je tento požadavek stanoven príslušnými právními predpisy a 
konkretizován príslušnými platnými STN, 

d) ochranu proti hluku a vibraclm, jak je tento požadavek stanoven príslušnými právni mi 
predpisy a konkretizován príslušnými platnými STN, 

e) bezpečnost pfi provádénf a užívání staveb, jak je tento požadavek stanoven 
príslušnými právními predpisy a konkretizován príslušnými platnými STN, 

13. Zhotovitel Dllo zhotoví tak, aby nedošlo k porušení práv tretích osob z hlediska ustanovení 
autorského zákona č. 185/2015 Zz., autorský zákon v platném znéní. Zhotovitel je povinen 
ziskat od všech nositelu práv k predmétum ochrany podle autorského zákona zarazeným 
do Díla licenci k užití Díla v neomezeném rozsahu pre účely vyplývající z této smlouvy, 
tj. pre účely zhotovení stavby na základe Díla. Licence musí zahrnovat též svolení 
ke zpracování či jiné zméne Díla, spojení díla s jinými díly či prvky a svolení k poskytnutí 
oprávnení tvorící součást licence tretí osobe podlicenčné a k postoupení licence tretí 
osobe. Zhotovitel je povinen uhradit nositelum práv odmény za poskytnutí takových licencl. 
Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k užití Díla v rozsahu uvedeném v druhé a tretí vété 
tohoto odstavce. V pi"ípadé, že zhotovitel poruší povinnosti uvedené v tomto odstavci, 
odpovídá objednateli za vzniklou škodu. 

14. Zhotovitel smi zadat Dílo nebo jeho část poddodavatelum jen s predchozím písemným 
souhlasem objednatele. Žádost o odsouhlasenf poddodavatele musí být písemná a musí 
obsahovat presnou specifikaci predmetu Díla, který bude poddodavatel pre zhotovitele 
provádét, včetne uvedení seznamu specializovaných a autorizovaných osob, které 
poddodavatel použije k plnéní predmetu Díla. (Strany se však již v této smlouvé o dílo 
dohodly, že zhotovíte! smi pre splnení části Díla využít dalšf společnosti ze skupiny 
Safichem Group, do níž sám patrí [jakož i dalšl společnosti uvedené na listu 
subdodavatelu, který tvorí prílohu č. 5 této smlouvy o dílo].] O prípadných zmenách 
predmétu Díla poddodavatele, je zhotovitel povinen objednatele predem písemné 
informovat. Objednatel je povinen provést odsouhlasení do 5 dnú po obdržení písemné 
žádosti zhotovitele. V prípadé, že zmena nebude v této lhúté odsouhlasena, bude 
považována za odsouhlasenou. 

15. Není-Ii zhotovitel zpúsobilý nékterou část projektové dokumentace zpracovat sám, je 
povinen k jejímu zpracování prizvat osobu s oprávnením pre príslušný obor nebo 
specializací a vypracování této části projektové dokumentace zadat této osobé, která se 
považuje za poddodavatele ve smyslu pi'edchozího odstavce této smlouvy. 

16. Zhotovitel bere na védomf, že objednatel realizuje stavbu pro stavebníka (investora), 
kterým je Vodohospodárska výstavba, štátny podnik se sídlem Karloveská 2, 842 04 
Bratislava, Slovenská republika, IČ : 00 156 752. 

17. Neaplikováno. 

18. Plni-Ii zhotovitel prostrednictvfm poddodavatele nebo jiné osoby, odpovídá stejné, jako by 
Dílo provádel sám. Není prato zejm. dotčena odpovédnost zhotovitele dle ustanovení čl. 
III. odst. 1 a čl. III. odst. 2 této smlouvy. 

19. Dílo bude zpracováno v tišténé forme v počtu vyhotovenf 7 pare a 2 x digitálni verzi na 
USB disku se zajišténim antivírové ochrany bez nepovolených znaku (- # % & {} +)/. 

20. Zhotovíte! se zavazuje zpracovat pro objednatele dalši vyhotovení predmetu Díla 
nad počet uvedený v predchozím bodé za úhradu skutečných nákladu. 
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21 . Výkresovou dokumentaci je nutné dodat ve formátu .dwg, .dgn, textovou a tabulkovou část 
je nutné dodat ve formátech.doc a .xls + kompletní dokumentaci ve formátu .pdf. 

22. Veškerá digitálni verze projektové dokumentace bude v prubéhu realizace Díla ukládána 
a zpi'istupnéna objednateli na vzdáleném úložišti (cloud). Digitálni verze bude postupné 
aktualizována zhotovitelem. 

23. Zhotovitel dokumentace umožní objednateli kdykoliv v prubéhu projektových prací 
uskutečnit nezávislou kontrolu plnéní téchto požadavku a stavu jejich dokumentování. 

24. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu Objednatele neposkytne výsledek ani 
dílčí výsledky činnosti , jenž je pi'edmétem plnení dle této smlouvy, jiné osobe než 
Objednateli. 

III. Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost a úplnost Díla, zejména za respektování 
požadavku z hlediska ochrany verejných zájmu a za jejich koordinaci , a je povinen doložit 
kontrolovatelným zpusobem splnénf technických požadavku na Dílo dle príslušných 
právních predpisu. 

2. Neaplikováno 
3. Seznam specializovaných a autorizovaných osob, které zhotovitel použije k plnení 

pi'edmetu Dila je prílohou č. 4 této smlouvy. 

4. Oojde-li v prubéhu provádéní Díla k nahrazení osob uvedených v príloze č. 4 jinými 
osobami, je zhotovitel povinen tuto zménu projednat pi'edem s objednatelem. V prípade 
souhlasu objednatele uzavrou smluvní strany o zmene dodatek k této smlouvé, a to bez 
zbytečného odkladu. 

5. V prípade, že Zhotovitel k navrhování, dimenzování a posuzování stavebních konstrukcí , 
popi'. jejich částí (skladeb, detailu apod.) použil specializované softwary (napr. Feat, Teplo, 
Area), má povinnost objednateli predložit současné zadání do výše uvedených 
specializovaných softwaru, na jejichž základe byly stavební konstrukce navrhovány, 
dimenzovány a posuzovány. Výstupy i vstupy musí být opati'eny razítkem autorizované 
osoby. 

6. Pro stavbu realizovanou na základe Díla mohou být v díle navrženy jen takové výrobky 
a konstrukce, které splňují všechny vlastnosti a technické požadavky kladené na tyto 
výrobky a konstrukce platnými právními predpisy místa stavby. Témito právními predpisy 
jsou zejména zákon č. 50/1976 Zb. a zákon č. 532/2002 Z.z. v platném znení predevším 
ve spojení se zákonem č . 56/2018 Z. z. posudzování zhody výrobku, sprfstupňovaní 
určeného výrobku na trhu a nai'ízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011 . 

7. U stavebních výrobku navržených v Dile musí zhotovltel uvést specifikaci jejich vlastností. 
Zhotovitel zpracuje jako součást Technické zprávy složku "Specifikace vlastností 
stavebních výrobku". U stavebních výrobku navržených v Díle, na než se vztahuje právni 
úprava zákona č. 264/1999 Z.z. ,,o technických požiadavkách a o posudzovaní zhody a o 
zmena a doplnení niektorých zákonov" v platném znéní musí zhotovitel uvést specifikaci 
jejich vlastností dle STN vycházejících ze zpracované projektové dokumentace. Výčet 
stavebné technických vlastností je uveden v Technických návodech pro činnost 
Autorizovaných osob pi'i posuzování shody stavebních výrobku, v tabulce 3. - "Základni 
požadavky a vymezení sledovaných vlastností'' . U stavebnich výrobkú navržených v Díle, 
na néž se vztahuje právni úprava nar!zení Evropského parlamentu a Rady (EU) č . 
305/2011 musí zhotovitel uvést specifikaci jejich stavebné technických vlastností dle 
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požadavku harmonizovaných evropských norem STN EN (Normy výrobku) vycházejících 
ze zpracované projektové dokumentace. 

8. Jednotlivé části Díla musí ve smyslu ustanovení § 13 odst. 3 zák. č . 360/1992 Sb. 
v platném znéní obsahovat náležitosti a údaje o konkrétni osobe, která jednotlivé části Díla 
vypracovala a která je k témto činnostem autorizovaná. Témito náležitosti a údaji jsou 
vlastnoruční podpis, otisk razítka se státním znakem české republiky. 

9. V prípade návštevy stavby je zhotoviteli zakázáno pohybovat se v prostorách stavby bez 
vedomí povereného zástupce objednatele. Zhotovíte! oznámi tomuto zástupci objednatele 
misto nebo mista, kde se bude zdržovat, a predpokládaný čas strávený na daném 
pracovišti. Pred vstupem na stavbu musí být zhotovitel vybaven pi'edepsanými OOPP dle 
NV SR č. 395/2006 Z.z. a prokazatelné seznámen se současnými riziky vyskytujícími se 
na pracovišti (legislatíva BOZP, dopravné provozní rád, požárne poplachová smérnice 
apod.). O účelu a výsledku návštevy provede zhotovíte! zápis do stavebního deniku a 
konec návštévy ohlási zástupci objednatele. 

1 O. Zhotovíte! se zavazuje realizovat jako vícepráce za zvláštni úhradu nad rámec sjednané 
ceny zmény požadované objednatelem v prúbehu stavby v dohodnutých termínech tak, 
aby byl v co nejmenší mire narušen plynulý prúbéh stavby. Tyto zmeny však musí být 
sjednány formou dodatku k této smlouve. 

11 . Na základé dohody poskytne zhotovitel objednateli v prúbéhu provádéní Díla podklady 
potrebné pre organizaci výberových rfzení na jednotlivé poddodavatele stavebních prací, 
bude-Ii toto v souladu s celkovým harmonogramem prací. Jedná se zejména o dílčí nebo 
rozpracované výkresy apod. 

12. Bude-Ii v pi'ímé souvislosti s realizací Díla proti zhotoviteli nebo jeho statutárnlmu zástupci 
nebo jeho smluvnímu zástupci nebo jeho zamestnanci zahájeno trestnf stíhánl, je 
zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodlené písemné oznámit objednateli. Pokud by se 
obvinení rešené v rámci uvedeného trestního stihání ukázalo v pravomocném rozsudku 
jako opodstatnené a daná osoba by v nem tedy byla pravomocné odsouzena vinnou, pak 
je objednatel v takovém pi'ípadé oprávnen od smlouvy odstoupit pre porušení povinností 
na strane Zhotovitele. 
Zhotovíte! je povinen neprodlené písemné oznámit objednateli , že mu soud podle zákona 
č. 418/2011 Sb., o trestní odpovédnosti právnických osob a rízení proti nim, dočasné 
pozastavil výkon jednoho či více pi"edmétú činností nebo činnosti zakázal, jde-li o činnosti , 
které jsou predmétem plnení podle uzavrené smlouvy o dílo. Stane-Ii se tak plnení 
zhotovitele zcela nemožným, jeho závazek zanikne. Stane-Ii se tak plnení zhotovitele 
nemožné jen z části , jeho závazek v této části zanikne. Objednatel je však ohledné 
zbývajícího plnení oprávnén od smlouvy o dílo odstoupit. 

Zanikne-Ii závazek zhotovitele z duvodu výše uvedené nemožnosti plnénf zcela či z části , 
je zhotovíte! povinen uhradit objednateli škodu tím zpúsobenou, s výhradou dalších 
ujednání v této smlouvé. 

IV. Doba plnení 

1. Zhotovitel i'ádné zhotoví a predá Dilo objednateli v termínech dle Prílohy č . 6 Mésíční 
harmonogram praci. 

2. Dllo je provedeno, je-Ii dokončeno a pi'edáno a objednatel jej prevezme. Dokončené Dílo 
prevezme objednatel s výhradami nebo bez výhrad. 

3. Zhotovíte! predá Dílo/části Dila objednateli bez vada nedodélkú po splnení podminek této 
smlouvy nejpozdeji v termínech uvedených v bode 1 tohoto článku . Objednatel prípadne 
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prevezme Dílo/část Díla s drobnými nedodelky, a to pouze v prípade, že samy o sobe ani 
ve svém souhrnu nebráni fádnému užívání Díla tj . zahájení výrobní prípravy objednatele 
a stavebnfch prací. 

4. Prevzetí a predání Díla/části Díla se uskuteční po ukončeném prejímacím rízení 
objednatele podpisem protokolu o predání a prevzetí Díla/části Díla, který pripraví 
objednatel a jeho znení bude odsouhlaseno zhotovitelem a podepíší oprávnené osoby 
smluvnfch stran za prevzetí a predání Díla/části Díla dle čl. 1 této smlouvy. 

5. Zhotovitel pripraví Dílo/části Díla k prejímce a doručí jedno pare v tišténé a digitálni podobe 
osobe objednatele odpovédné za pfevzetí Díla nejpozdéji 4 dny pred termínem plnéní 
čistopisu jednotlivých dílčích celkú Díla, uvedeným v bode 1 tohoto článku . Prejímací Fízení 
provedené objednatelem se týká provérení, zda je Dílo úplné azda nemá zrejmé vady a 
nedostatky. Objednatel však není povinen prezkoumávat výpočty nebo takové výpočty 
provádét a zkoumat technická rešení. Prevzetí Díla/části Díla objednatelem nezbavuje 
zhotovitele odpovédnosti za správnost a úplnost Díla/části Díla v souladu s ujednáním této 
smlouvy ani nároku objednatele na reklamaci vad Díla v záruční dobe. 

6 . Objednatel si vyhrazuje dobu na prevedení prejímky Díla, anebo jeho části , v trvání 4 dnu. 
Dobou na prevedení pi'ejímky se rozumí doba od dne predložení Díla objednateli 
k prejímce do dne sepsání protokolu o predání a prev:z:etí Díla. Pokud dojde k prodloužení 
této doby z duvodu na strane objednatele, prodlužuje se termín dokončení Díla uvedený 
v bodé 1 tohoto článku o počet dnu prodlení objednatele. 

7. V prípadé zjišténí vada nedodélku Díla, uvede objednatel v protokolu o predání a prevzetí 
Dl la seznam vada nedodélku včetne záveru, zda se jedná o vady, které brání či nebráni 
užívání Díla a prfpadné termínu jejich odstranéní zhotovitelem. V záveru protokolu 
objednatel prehlási, zda na základe pFejímacího rlzení Dílo prejí má či neprejímá. 
V prípade, že dflo nebude v souladu s touto smlouvou prevzato, dohodnou v zápise osoby 
odpovédné za predání a prevzetí Díla náhradní termín prejímky. Tato dohoda nemá vliv 
na právo objednatele uplatnit sankce stanovené v této smlouve za nesplnení termínu 
pi'edání Díla, pokud a v závislosti na rozsahu, ve kterém toto nesplnení zpusobil zhotovitel. 

8. Stejné zásady predání a pi'evzetí sjednávají smluvní strany i pro prípad pi'edání Díla 
po samostatných částech dle bodu 1 tohoto článku . 

9. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2609 odst. 1 z . č . 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. které zní: "Je-Ii predmetem díla vec, muže ji zhotovitel na účet 
objednatele vhodným zpusobem prodat, neprevezme-Ii objednatel véc bez zbytečného 
odkladu poté, co dílo melo být dokončeno; bylo-li dokončeno pozdéji , pak bez zbytečného 
odkladu po vyrozuméní o dokončení díla. Nebrání-li tomu povaha veci, zhotovitel vyrozumí 
objednatele o zamýšleném prodeji a stanoví mu náhradní lhutu k prevzetí veci, avšak ne 
kratší než jeden mesíc". 

1 O. Termín predání Dlla múže být pfimerene prodloužen, pokud dojde k prerušení prací 
zhotovitele na základe pisemného pokynu objednatele nebo z duvodu prekážky, jež 
nastala nezávisle na vuli zhotovitele a brání mu v rádném splnení povinnosti , jestliže nelze 
rozumne predpokládat, že by zhotovitel tuto prekážku nebo jej[ následky odvrátil nebo 
prekonal, a dále, že by v dobé vzniku závazku tuto prekážku predvídal a nejedná se o 
prekážku, která vznikla teprve v dobé, kdy zhotovitel byl v prodleni s plnénim své 
povinnosti , pričemž jsou smluvní strany povinny se o vzniku takové okolnosti informovat 
a dohodnout se na zpusobu jejího rešení, jinak se nemohou takového duvodu dovolávat. 
Současné musí být prodloužení doby k provedeni Díla určeno písemnou dohodou 
smluvnich stran. 
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V. Cena za dílo 

1. Objednatel zaplatí zhotoviteli za rádné zhotovení Díla dohodnutou cenu. 

2. Cena za Dílo je sjednána jaka cena pevná a činí : 

Dílo bude fakturováno dílčl fakturací vždy ke konci kalendárního mésíce za práce (dilčí 
plnení) predané a odsouhlasené v tomto mesíci, a to ve výši dle ceny predaných prací 
(dílčích plnení), která je uvedena v príloze č. 7 Položkové ocenení prací. Predanými a 
odsouhlasenými pracemi se mají práce odsouhlasené současné společností 
Vodohospodárska výstavba, štátny podnik se sídlem Karloveská 2, 842 04 Bratislava, 
Slovenská republika jaka investor zakázky. 

Části díla, které zhotovitel predal objednateli pfed účinností této smlouvy, budou 
fakturovány ke dni 30. 4 . 2019 současne s fakturací za dílčí plnení prevedené v mésíci 
dubnu 2019. 

Veškeré fakturace je možno provádét nejdi'íve po dodáni čistopisu dané části díla a 
podepsání predávacího protokolu oprávnenou osobou. Podpis predávacího protokolu 
nesmí být bezduvodné zdržován. 

V cene za Dílo je zahrnut počet vyhotovení dokumentace dle čl. II , bod 19. 

Bude-Ii rozsah Díla objednatelem zménén nebo doplnén, bude cena za Dílo upravena 
formou dodatku k této smlouvé. 

Rozsah prípadných víceprací a jejich cena bude smluvními stranami dohodnuta formou 
dodatku k této smlouvé. 

3. V cene za Dllo jsou zahrnuty veškeré poplatky souvisejíci se splnením Díla, jakož i veškeré 
náklady na výkony a služby související se zhotovením a projednáním Díla. 

4 . Cena za prípadné vicetisky bude dle dohodnutého rozsahu sjednána samostatné formou 
dodatku k této smlouvé. 

5. DPH bude uplatnéna a účtována dle daňových predpisu ČR a SR platných ke dni 
uskutečnéní zdanitelného plnení. 

Vl. Platební podmínky 

1. Úhrada ceny Díla bude provedena na základe daňových dokladu - faktur. které zhotovitel 
vyhotoví a odešle objednateli vždy po uplynutí kalendárního mésíce na základe skutečne 
predaných prací (dílčích plnení) v tomto kalendárním mésíci. Součástí daňového dokladu 
- faktury budou kapie predávacího protokolu/predávacfch protokolu nebo potvrzení 
objednatele o prevzetí části/části Díla. Splatnost částky odpovídající 90 % základu dané 
(cena Díla) a prípadné DPH v celé částce , je 60 dnu od doručení faktury objednateli. 

2. Část ceny dílčího celku Díla (tj . část fakturované částky) odpovídající 1 O% fakturované 
částky slouží k zajlštení odpovédnosti zhotovitele za odstranéní prípadných vad a 
nedodélku. Splatnost této částky nastane za podmfnek uvedených v písm. a) a b) tohoto 
odstavce. 

a) Splatnost první poloviny jistoty (pozastávky) odpovídající 5 % z fakturované ceny Díla 
nastane po uplynutí 45 dnu ode dne splnénf jedné z následujících podmínek: 
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p,o obdržení písemné výzvy zhotovitele odsouhlasené oprávnéným zástupcem 
a,bjednatele dle čl. 1. táto smlouvy. Výzva musf být doručena na adresu 
0ibjednatele ro doručování nebo sken této výzvy elektronicky na e~maílovou 
adresu; a to po prevzetí bezvadného Dlla 
o,právneným zástupcem objednatele (resp. po pisemném potvrzen-1 o odstranéní 
pFlpadných vad specifikovan~h v protokolu..o pfedání a pfevzetl Díla) 

- pc> doručení originálu bank0Jn1 záruky ve t ýši 5 % celkové ceny Díla. Tato 
bankovnf záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, na prvnl vyžádánl, 
uzavrená na dobu o jeden mesíc delší, než je term In predpokládaného pi'edánl 
a prevzetí Díla objednatelem dle této smlouvy. Text bankovnf záruky a vystavuj lei 
banka musí byt predem odsouhlaseny objednatelem. 

b) Splatnost druhé polovir1y jistoty (pozastávky) odpovfdajíci zbývajlcím 5 % 
z faktuľOvané ceny Díla, která slouži k zajišténl odpovédnosti zhotovitele za vady D!la 
po dobu záruky, nastane po uplynuti 30 dnu ode dne splnení jedne z následu]ících 
podmfnek: 

- po uplynutí záručni doby dle této smlouvy, splnénl všech povinnosti zhotovitele 
vyplývaj icích z poskytnuté záruky za jakost a doručení písemné výzvy zhotovíte Ie 
na adresu objed " · této výzvy elektronicky na e- - . . . . . . --· -.. " . 
rnailovou adresL 

nebo 

- po, doručení originálu bankovní záruky ve výši 5 o/o celkové ceny Díla. Tato 
bankovnf záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, na první vyžádáni, 
u.zavrená na dobu o jeden meslc delši, než je zbývající část trvaní záručni doby 
dle této smlouvy. Text bankovni záruky a vystavujicí banka musí byt predem 
odsouhlaseny objednatelem. 

Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z pridané hodnoty, v aktuáJním znéní, pripadne v relevantních sltuacích dle daňových 
predpis;ú SR. 

3. Nebude-Ii daňový doklad - faktura obsahovat náležitosti dle príslušných daňových 
predpisú. nebo je bude uvádét chybné nebo v rozporu se smlouvou, nebo bude 
fakturován,o vadné plnení, je objednatel oprávnen požadovat jeho pfepracovánf ve lhuté 
splatnosti. Objednatel sdeli zhotoviteli pisemné své výhrady k daňovému dokladu -
fakture. Po doručení opraveného nebo nové vystaveného daňového dokladu - faktury beží 
nová lhôta splatnosti. 

4. Objednat~ 
zaslánl jel 

. . - . . .. . -.. ých dokladu v elektronické podobe. Adresa pro jejich 

5. Cena víceprací a vlcetiskú dokumentace bude objednatelem uhrazena samostatnými 
fakturami, na néž se vztahují predcházející ujednání této smlouvy, a to na základe dodatku 
k této smlouvé, v némž bude sjednán rozsah a cena víceprací. Cena méne prací, tj . prací, 
které neby•ly provedeny, muže být, na základe dodatku k této smlouve, do okamžiku 
vystavení konečné faktury kdykolív objednatelem z dohodnuté ceny Píla odečtena. 

VII. !Doklady, veci určené k provedení Díla a spolupusobeni objednatele 

1. Podklady pro zhotoveni Díla predané zhotoviteli objednatelem 

1.1. Zhotoviltel se zavazuje vykonat Dílo v souladu s touto smlouvou a: 

1 1.1. Soutéžnimi podklady z verejné souteže (príloha č . 3) 
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1.1.2. Dokumentacf poskytnutou lnvestorem (príloha č. 3) 

1.1.3. Vysvétleními soutežních podkladu ze strany Investora (príloha č. 3) 

1.1.4. Platným územním rozhodnutím či stavebním povolením včetne vyjádrení k nim 
od Investora (pokud existují, resp. budou vydané). 

1.1.5. Mésiční harmonogramem stavby, který je prílohou č . 6 této smlouvy (pričemž 
harmonogram Dlla, který je v príloze č . 6 také obsažen, byl sjednán mezi 
objednatelem a zhotovitelem). 

1.1.6. Písemnými pokyny a požadavky Objednatele pred zahájením nebo v prúbéhu 
prací dle této smlouvy uvedenými v zápisech z interních či výrobních porad nebo 
písemných pripomínek Objednatele k Dílu nebo jeho části. Pokud budou mft 
pokyny, požadavky či pripomínky Objednatele vliv na rozsah plnení, respektíve 
jiný vliv na plnení zhotovitele dle této smlouvy, vyhrazuje si zhotovitel právo žádat 
zmenu smluvních podmínek 

2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne 
další vyjádi'eni, stanoviska, prípadné doplnení podkladu, jejichž potreba vznikne v prúbehu 
zpracování Díla a zhotovitel není povinen si je opatrit sám. Zhotovitel si musí všechny další 
podklady, které by mel poskytnout objednatel, včas a písemné vyžádat. 

3. Koordinační porady o prubéhu projekčních prací a souvisejících činností se budou konat 
v areálu zhotovitele či v kancelárích objednatele či v mfste stavby. Termfn koordinačních 
porad stanoví objednatel. Zhotovitel pripraví pro tyto porady všechny nezbytné písemné 
podklady a o prubéhu porad vždy porídf zápis podepsaný povérenými osobami obou 
smluvních stran, pokud si objednatel nevymíní právo poi'izovat zápisy sám. Po podpisu 
zápisu k tomu pfsemné povéfenými oprávnenými osobami se tento stává závazným pro 
obé smluvní strany. Pokud se však obé smluvní strany dohodnou, že bude porizován 
záznam až po skončení koordinační porady, osoba povéFená zpracováním záznamu je 
povi nna jej e-mal lem roze s lat všem účastníkum porady nejpozdéji následujf cf pracovní den 
do 16:00 hod. Ostatní účastníci jsou povinní se k nému vyjádrit nejpozdéji do dvou 
pracovních dní od doručení záznamu. Pokud nikde nevznese pi'ipomínky k textu zápisu, 
stává se tento závazným uplynutím doby vyhrazené pro vznesení pi'ipomfnek nebodnem 
rozeslání zápisu opraveného dle pfipominek účastnfkú porady, za predpokladu, že k témto 
pi'ipomínkám jedné strany nebude mít druhá strana pfipomínky. Na následující koordinační 
poradé bude záznam podepsán povéi'enými osobami smluvních stran, popi'. dohodnuto 
jeho znení, pokud se e-mai lovou korespondencí nepodarilo najít shodu v textu. 

VIII. Záruční doba a odpovednost za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že predmet Díla má v dobé jeho pl'edání objednateli a bude mít 
vlastností stanovené právnimi predpisy a technickými normami, poprípade vlastnosti 
obvyklé, dále, že Dílo je kompletní , splňuje určený účel , odpovídá požadavkúm objednatele 
stanoveným v této smlouvé a zadávacích podkladech priložených jako príloha k této 
smlouvé, že navržené fešení obsažené v predaném Dile je technicky realizovatelné 
v souladu s platnými a účinnými právn fmi predpisy a technickými normami, které se 
vztahují ke zpracovávanému Dílu, a že toto rešenf je navrženo s prihlédnutím 
k objednatelem stanovenému účelu ekonomicky primérené. 

2. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku ve smyslu bodu 1 tohoto článku . Záruční doba začíná 
béžet následujfci den po pi'evzetí poslední části Dila objednatelem a končí 66 mésicú od 
prevzetí poslední části Dfla (dokumentace) dle této smlouvy. 

3. Objednatel je oprávnen vady Díla písem né reklamovat u zhotovitele po celou dobu záruční 
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doby. V reklamačním dokumentu musí vadu popsat, príp. uvést, jak se vada projevuje. 
Reklamace musí být provedena prokazatelným zpúsobem oznámením elektronickou 
poštou na adresu datové schránky: mailto: ghccgrc pokud se smluvní strany písemné 
nedohodnou jinak. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že vady Oíla, které objednatel v záruční dobé zjistil a dôvodné a 
včas v souladu s odst. 3 výše reklamoval , odstranf bez zbytečného odkladu. nejpozdéji do 
6 pracovních dnú od obdržení reklamace, nebude-Ii písem ne dohodnut jiný termín anebo 
nebude-Ii povaha vady objektívne vyžadovat delší dobu pro její odstranéni. 

IX. Smluvni pokuty, odpovédnost 

1. V prípade, že je zhotovitel v prodlení se splnením jednotlivých dílčích celku Oíla ve 
smluveném termínu uvedeném v príloze č. 2 této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny príslušné části Oíla za každý den prodleni. Zaplacením 
smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody v rozsahu, ve 
kterém prevyšuje smluvní pokutu a povinnost zhotovitele j i uhradit. 

2. Jestliže zhotovitel neodstraní vady reklamované v záručn í dobé v dohodnutém termínu, 
nebo v prípade že takový termín nebyl dohodnut, ve smluvné stanoveném termínu, uhradí 
objednateli za každou neodstranénou vadu smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý 
den prodlení. Jestliže je prodlení delší než 1 týden, zvyšuje se tato smluvni pokuta na 
dvojnásobek, maximálne však mohou být pokuty dle tohoto odstavce uplatnény do výše 
v celkovém úhrnu 5 % ceny Oíla dle této smlouvy. Zaplacením smluvni pokuty není 
dotčeno právo objednatele požadovat náhradu prokázané prímé škody v rozsahu , ve 
kterém prevyšuje smluvní sankci a povinnost zhotovitele ji uhradit. 

3. Pfi porušení (z dúvodô na své strane) svých povinností stanovených v pravidlech o 
povinnosti dodržovat zásady bezpečnosti pri pohybu na stavbé uhradf zhotovitel smluvnf 
pokutu ve výši 500,- € za každé porušenf povinnosti. 

4. V prípade, že Zhotovitel z dôvodú na jeho strane nepredloží, ve smluveném termfnu 
uvedeném v príloze č. 6 této smlouvy, Objednateli Plán BOZP nebo jeho jakékoliv 
aktualizované znení nebo Plán povodňových a zabezpečovacích prací, a neučiní tak ani 
do 3 dnu ode dne doručení písemné výzvy Objednatele, Strany se výslovne dohodly, že 
Objednateli vzniká nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- €. Objednatel 
prohlašuje, že mu zhotovitel Plán BOZP a Plán povodňových a zabezpečovacích prací 
pred účinností této smlouvy ŕádné a bez závad predal ve smluveném termínu, tj . dne 5. 3. 
2019, tzn. že tato smluvni pokuta nebyla aplikována. 

5. Kontrolní a zkušební plán je Zhotovitel povinný pi'edložit Objednateli ke schváleni 
nejpozdéji 100 dní pred plánovaným terminem funkčních zkoušek. Kontrolní a zkušební 
plán Objednatel pŕezkoumá spolu s lnvestorem dané zakázky. Objednatel oznámi 
Zhotoviteli své pŕípadné námitky ke Kontrolnímu a zkušebnimu plánu, anebo ho schváli ve 
lhCJte do 25 dní od jeho predložení. V prípade, že Zhotovitel poruší svojí povinnost pi'edložit 
Kontrolní a zkušební plán vzniká Objednavateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 
500,- € za každý i započatý den prodlení až do splnení této povinnosti. 

6. Pri porušeni (z dúvodu na své strane) své povinnosti účasti na pravidelných pracovních 
schuzkách i presto, že byl zhotovitel objednatelem alespoň 5 pracovních dnu predem 
písemné vyzván, aby se jich zúčastnil , uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 300,- € za 
každé porušení této povinnosti. 

7. Smluvní pokuty dle čl. IX. pol. 1. -6. má právo objednatel účtovat zhotoviteli pouze 
v prípade, že z dôvodu na strane zhotovitele, tzn. z dôvodu nékterého v pol. 1. - 6 . výše 
uvedeného porušenf zhotovitelem, také objednatel uhradil smluvní pokutu za toto 
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konkrétni porušení svému objednateli - společnosti Vodohospodárska výstavba, štátny 
podnik se sídlem Karloveská 2, 842 04 Bratislava, Slovenská republika jako investorovi 
akce. 

8. Pri prodlení s úhradou penéžitého plnéní dle této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli 
smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení od data 
splatnosti faktury do zaplacení. 

9. Smluvní pokuty budou hrazeny na základe penalizační faktu ry. Lhuta splatnosti této faktury 
je 30 dnu ode dne jejího doručení Zhotoviteli. 

10. Smluvni strany sjednávajf, že maximálni výše smluvních pokut, která muže být po 
zhotoviteli požadována, je limitována v celkovém úhrnu částkou odpovidajicí 15 o/o ceny 
za Dílo uvedené v čl. V.2. výše. 

11 . Objednatel je oprávnén účtovat výše uvedené smluvní pokuty zhotoviteli pouze v prípade, 
pokud investor tyto smluvn! pokuty uplatnil na objednateli a duvod na uplatnení smluvní 
pokuty byl zpúsoben výhradné vinou zhotovitele. 

12. Odpovednost 

12.1 Omezeni odpovédnosti zhotovitele 
Bez ohledu na jakékoliv jiné ustanovení této smlouvy smluvní strany sjednávaji, že, 
s výjimkou prípadu uvedených v odstavci 12.2 (Výjimky) níže, je maximálni 
odpovédnost zhotovitele dle této smlouvy a/nebo v souvislosti s ni, a to ať již z titulu 
odpovednosti k náhrade škody, úhrade smluvních pokut, či z jakéhokoliv jiného 
duvodu, limitována v celkovém úhrnu částkou odpovídající 75 % ceny za Dílo uvedené 
v čl. V.2. výše. 

12.2 Výjimky 
Omezení odpovédnosti uvedené v odstavci 12.1 (Omezení odpovédnosti zhotovitele) 
výše se neaplikuje v prfpadé: 

• a v rozsahu, kdy škodu pokrylo pojištení zhotovitele Uako napríklad pojistné plnení 
učinené pojišťovnou na základe pojištení profesní odpovédnosti v prípade 
nedostatku určitého zarízení v dusledku zhotovitelem zpusobené vady v projektové 
dokumentaci); 

• odpovédnosti z titulu porušení práv z duševního vlastnictví zpúsobeného 
zhotovitelem; 

• odpovédnosti vyplývajíci z porušení zpusobeného úmyslným jednáním nebo hrubou 
nedbalostí zhotovitele. 

12.3. Objednatel je oprávnen účtovat zhotoviteli náhradu škody (újmy) pauze v prípade, 
pokud objednatel tuto náhradu škody (újmy) uhradil tretí osobe a tato škoda (újma) 
vznikla z duvodu zavinení zhotovitele 

X. Pojištení zhotovitele 

1. Objednatel prohlašuje, že pro prípad odpovédnosti za škodu vzniklou provádením díla dle 
této smlouvy a pro pokrytí veškerých rizik s pfedmétným dilem má uzavreno pojištení 
profesní odpovédnosti , atou Generali pojišťovna a.s. č. pojistné smlouvy 2963881244. 

2. Zhotovíte! prohlašuje, že se seznámil úplné se shora uvedenou pojistnou smlouvou 
a se všemi jejími podmínkami. Zhotovitel je povinen pri pojistné události dle shora uvedené 
pojistné smlouvy postupovat dle podmínek této smlouvy ave spolupráci s objednatelem . 

3. Zhotovitel je oprávnén si samostatné dopojistit dalši možná rizika či spoluúčasti ; cena 
takového pojišténí se nezapočítává do ceny díla a je zcela hrazena zhotovitelem. 
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a. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednat~razené na základé shora uvedené 
pojistné smlouvy objednatelem ve výši _....., avšak pouze za predpokladu, že 
zhotovitel objednateli nedoloží výhodnejší nabídku na uzavrení pojistné smlouvy. Doložf-li 
zhotovitel objednateli výhodnejší nabídku na uzavrení pojistné smlouvy, uhradi zhotovitel 
objednateli cenu na pojistném ve výši této výhodnejší nabfdky. Zhotovitel predlož! 
objednateli tuto výhodnéjši nabídku (pokud ji zfská) nejpozdéji do 25. 4. 2019. Pojistné bude 
uhrazeno ve čtyfech rovnomérných splátkách, a to na základé daňových dokladú - faktur 
vystavených objednatelem ke dni 30. 4. 2019, 31. 8. 2019, 29. 2. 2020, 31 . 8. 2020. 

XI. Další ujednání 

1. Zhotovitel je povinen objednatele prúbežné informovat o stavu rozpracovaného Díla, 
na žádost predkládat objednateli k nahlédnutí dosud realizovanou část Díla a prúbéžné na 
žádost s ním rozpracované Dílo konzultovat. Toto bude zhotovitel provádét zejména 
formou koordinačních porad dle čl. VII. bod 3 této smlouvy. 

2. Objednatel považuje informace a údaje poskytované v souvislosti s plnením této smlouvy 
za dúvérné. Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne tretí osobé informace, které získal 
od objednatele v prúbéhu zhotoveni Oíla, ani informace o výsledku své činnosti dle této 
smlouvy, tj . údaje ze zhotoveného Dfla. Tento zákaz se nevztahuje na predání informaci 
odsouhlaseným poddodavatelúm. Stejný závazek se recipročné zavazuje dodržovat 
objednatel. 

3. Zhotovitel není oprávnén se bez pl'edchozího souhlasu objednatele obracet na stavebníka 
(investora) prímo s žádostmi o vyjádrenf k PO a technickému rešení nebo jej ich zménám. 
Veškeré dotazy a žádosti ze strany zhotovitele na stavebníka (investora) budou vzneseny 
pauze prosti"ednictvfm objednatele. Zhotovitel není oprávnén bez pi"edchozího souhlasu 
objednatele nebo bez jeho účasti jednat se stavebníkem (investorem) o 
záležitostech, které jsou predmétem Dlla. 

4. Vlastnické právo k predmétu Dfla a nebezpečí škody na ném precházf na objednatele 
dnem prevzetí predmetu Dila. 

5. Predkládání plánú, náčrtú , výkresú, grafických zobrazení a textových vyjádfení príslušným 
správnim orgánúm v souvislosti s žádostmi či poskytováním vysvétlení príslušným 
správnfm orgánúm nebude považováno za porušení autorských práv ve smyslu publikace 
Dlla. 

6. Závazné prohlášení objednatele pre oblast environmentálni politiky (EMS) v souladu 
s ČSN EN ISO 14 001 :2005 je uverejnéno na adrese: 

http://www.metrostav.cz/cz/profil/zakladni informace/certifikace a normy/environment 

Zhotovitel se zavazuje pinit požadavky společenské odpovédnosti podle mezinárodni 
normy SA8000:2008, konkrétne se zavazuje: 

• neuplatňovat ani nepodporovat detskou práci, nucenou práci, jakoukoli formu 
diskriminace v pracovnéprávních vztazích nebo dlsclplinárních praktik, které by byly 
v rozporu s platnými právními predpisy české republiky; 

• dodržovat platné právni predpisy v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti práce, 
v oblasti pracovní doby a odméňování zaméstnancú; 

• respektovat právo zaméstnancú na svobodné sdružování a kolektivní vyjednávánl; 

• vést takové záznamy, kterými múže výše uvedené závazky prokázat; 

• požadovat v rozsahu svého vlivu tytéž závazky od svých dodavatelú; 
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• pťedávat objednateli informace relevantní z hlediska výše uvedených závazku 
a umožnit objednateli v rámci možnd§t·í pr(!}vá~ monitorovací činnosti objednatelem 
za účelem ovérení dodržovánf výše uvedených závazku; 

• v prípadé zj ištení neshod vuči plnení výše uvedených závazku identifikovat príčinu 
problému a neprodlene zajistit opatrení k nápravé a preventivní opatrení. 

XII. Odstoupení od smlouvy 

1. Objednatel je oprávnim odstoupit od smlouvy v prípadech stanovených zákonem a dále 
v prípadech podstatného porušení smluvních povinností zhotovite le, za néž se považuje: 

a) prodlení zhotovitele s predáním Díla delší než 30 dnu, ale pouze v prípade, že prodlení 
bylo zpusobeno na strané zhotovitele a po uplynutí tohoto prodlení byl zhotovitel 
objednatelem na možnost odstoupení od smlouvy pisemne upozornén a prodlení 
neodstranil ani v dodatečné 14 denní lhúté stanovené objednatelem, 

b) zjišténí objednatele, že Dílo nebo jeho částje realizována poddodavatelem zhotovitele, 
který nebyl schválen objednatelem v souladu s ustanovením čl. II. odst. 14, 

c) zj išténí objednatele, že zhotovitel poskytl bez písemného souhlasu objednatele Dílo 
nebo jeho část jiné osobé. 

2. Zhotovitel je oprávnen odstoupit od smlouvy v prípadech stanovených zákonem a dále 
v prípadech podstatného porušení smluvn fch povinnostf objednatele, za néž se považuje: 

a) nesplnéni součinnosti, ale pouze v prípade, že na možnost odstoupení byl zhotovitelem 
písemné upozornén a prodlení neodstranil ani v dodatečné lhuté stanovené 
zhotovitelem, 

b) v prípadé pokynú objednatele pokyny, které budou v rozporu s právnfmi predpisy a 
normami. 

3. Objednatel a zhotovitel jsou oprávnéni odstoupit od smlouvy také v prípadé, že byle vydáno 
rozhodnutí o úpadku zhotovitele/objednatele nebo rozhodnutf o zamitnutí i nsolvenčního 
návrhu pre nedostatek majetku zhotovitele/objednatele. 

4 . Objednatel je oprávnén odstoupit od smlouvy také v prípadé, že zhotovitel nesplní 
povinnosti dle čl. XIII. odst. 3 této smlouvy. 

5. Zhotovitel je oprávnén odstoupit od smlouvy v prípadech stanovených zákonem a dále 
v prípadech podstatného porušení smluvních povinností objednatelem, za néž se považuje, 
krome prípadu uvedených v odst. 2. výše, také prodlení objednatele s úhradou penéžitých 
závazkú dle čl. Vl. této smlouvy delší než 60 dnu. 

6. V prípade odstoupení od smlouvy vyrovnaj[ smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, 
které mezi nimi budou do okamžiku odstoupení od smlouvy existovat, ve lhúté nejdéle 30 
dnú. 

7. Smluvní strany se výslovné dohodly na vyloučení ustanovení § 2004 odst. 1 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákonik, ve znéní pozdéjších predpisu, tzn. že v pripadé 
odstoupení od smlouvy se závazky z ní plynoucí zrušuji k okamžiku doručen í projevu vule 
oprávnené smluvní strany odstoupit od smlouvy druhé smluvni strane 

8. V pripadé zániku právních účinku smlouvy jinak než splnéním, tedy zejména na základé 
odstoupenf od smlouvy, nezanikajf dle výslovné dohody stran nároky na smluvní pokuty, 
ujednání o zajišténí dluhu, ujednání o odpovédnosti za vady Dfla, odpovédnosti za škodu 
a nemajetkovou újmu, ujednání o limitaci odpovédnosti , limitaci smluvnlch pokut, a 
nezanikaj í též závazky zhotovitele ani objednatele nepostoupit či nezastavit své 
pohledávky ze smlouvy tretí osobe, ledaže k tomu dala druhá strana písemný souhlas. 
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Objednatel je rovnez oprávnen v prfpadé jeho odstoupenf od smlouvy k započtení 
jakýchkoliv splatných i nesplatných pohledávek za zhotovitelem na jakékoliv splatné i 
nesplatné pohledávky zhotovitele, tzn., že možnost započtenl se vztahuje i na pohledávky 
z prípadného bezduvodného obohaceni. 

XIII. Záverečná ustanovení 

1. Jakékoliv splatné i nesplatné pohledávky za zhotovitelem vzniklé objednateli je objednatel 
oprávnén jednostranné započíst na splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele (včetné 
pozastávky), pripadne, vyplývá-li to ze smluvních podmfnek této smlouvy upravujících 
bankovní záruky a jejich funkci, uplatnit nárok na platbu z bankovní záruky. 

2. Smluvní strana je oprávnéna postoupit, prevést či jakkoliv zatfžit pohledávky a/nebo jiná 
práva vyplývající z této smlouvy či v souvislosti s nf vuči druhé smluvní strane, jakož i tuto 
smlouvu jako takovou, či její část, pouze po predchozím písemném souhlasu druhé 
smluvní strany. 

3. Zhotovíte! je oprávnim použít pohledávky vyplývající z této smlouvy vuči objednateli jako 
zástavu či pro jiné zajišténl svých závazku vuči tretí osobe pouze po predchozim 
písemném souhlasu objednatele. Zákaz zrizení zástavního práva podle tohoto odstavce 
se sjednává jako vecné právo, a to do data splnení veškerých povinnosti zhotovitele 
vyplývajicích z této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že v dobé pred účinností této smlouvy 
nezridil zástavni právo k budoucím pohledávkám, jež budou vyplývat z této smlouvy, a ani 
toto právo nezrldí po jejím uzavrení. Tato všechna omezení se aplikuj! recipročné také na 
objednatele, který seje zavazuje dodržovat. Objednatel činí rovnéž stejné prohlášení jako 
zhotovitel. 

4. Tato smlouva se rídí právním rádem ČR a k rozhodovánl sporú z této smlouvy nebo 
v souvislosti s ní je prlslušný soud české republiky. Vztahy mezi smluvními stranami, které 
nejsou výslovné upraveny touto smlouvou, se rldf príslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku. 

5. Tuto smlouvu lze ménit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou 
písemných, vzestupné čfslovaných dodatkú. Pflpadné zmeny v označení či zastoupení 
smluvních stran je povinna smluvní strana, u které zmena nastala, pisemné oznámit a 
doložit prokazatelným zpúsobem a bez zbytečného odkladu druhé smluvní strane. 
K zmenám autorizovaných osob ze strany zhotovitele si objednatel vyhrazuje právo 
odsouhlasení. 

6. Za písemnou formu právního jednání podle této smlouvy bude považována i výmena e
mailových nebo jiných elektronických zpráv bez elektronického podpisu s tím, že toto 
ustanovení se neuplatnf pro zmeny a doplňky podle odst. 5 tohoto článku a souhlasy podle 
odst. 2 a 3 tohoto článku . 

7. Tato smlouva nahrazuje veškeré dohody ústni či pfsemné mezi objednatelem 
a zhotovitelem týkajlcl se predmetu Díla specifikovaného v čl. II této smlouvy. Tato 
smlouva se aplikuje také na a/nebo v souvislosti s plnení(mi) části Oíla specifikovaného 
v této smlouvé, která zhotovltel objednateli poskytl ješté pred účinností této smlouvy. Již 
predané části Díla byly zhotovitelem splnény včas. 

8. Obé smluvní strany výslovné prohlašujl, že se pred podpisem této smlouvy seznámily se 
všemi jejími ustanovenfmi, mely možnost ovlivnit jej ich znéní a projednat je za účasti svého 
právnlho zástupce, rozum! jim a všechna ustanovení smlouvy bez výhrad pfijlmajl. 

9. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvnf strana obdrží 
2 výtisky. 
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1 O. Seznam Príloh: 

Prlloha č. 1 - Specifikace praci zhotovitele 

Príloha č. 2- Penalizačni milnfky 

Pffloha č. 3 - Poskytnuté podklady (CD) 

Pfílohla č. 4 - Seznam autorizovaných osob 

Pfíf ohla č. 5 - Seznam poddodavatelu 

Príloha č. 6 - Mésíčni harmonogram pracl 

Prfloha č. 7 - Položkové ocenénl prací 

V Praze dne: • t. .,. • . ;'4 
I 

v Brne dne: 1 2 -Ol- 2019 
Za zhotovitele: 

~l J1 
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Profesný životopis 

Kľúčový odbornlk č. 2 





Referenčné listy týkajúce sa predmetu záka~ky: 

Meno a riezvisko: 
Názov stavby: 

Odberateľ: 

Lehota lnenia rok od - do : 
Obdobie účasti na realizácii stavb : 
Hodnota: 
Stručný opis projektu: 

Stručný opis činnosti odborníka na praje 

Meno a riezvisko: 
Názov stavby: 

Odberateľ: 

Lehota lnenía rok od - do : 
Obdobie účasti na realizácii stavb : 
Hodnota: 
Stručný opis projektu: 

Stručný opis činnosti odborníka na proje 



Meno a riezvisko: 
Názov stavby: 

Odberateľ: 
Lehota lnenia rok od - do : 
Obdobie účasti na realizácii stavb : 
Hodnota: 
Stručný opis projektu: 

Stručný opis činnosti odborníka na proj 

Meno a riezvisko: 
Názov stavby: 

Odberateľ: 

Lehota lnenia rok . od - do : 
Obdobie účasti na realizácii stavb : 
Hodnota: 
Stručný opis projektu: 

Stručný opis činnosti odborníka na proj 



Meno a riezvisko: 
Názov stavby: 

Odberateľ: 

Lehota lnenia rok od - do : 
Obdobie účasti na realizácii stavb : 
Hodnota: 
Stručný opis projektu: 

Stručný opis činnosti odbornika na preje 

Merne a riezvisko: 
Názov stavby: 

Odberateľ: 

Lehota lnenia rok od - do : 
Obdobie účasti na realizácii stavb : 
Hodnota: 
Stručný opis projektu: 



Stručný opis činnosti odborníka na projekt 

V Prahe, ;> >. Lo l ' \ 



Slovenská komora stavebných inžinierov 

Osvedčenie 
o vykonaní odbornej skúšky 

Slm,Pn„k,1 komor,1 st,1vt•lrnyc h in?1111erm· OWľdčul(', 7<' 

rodľ,1 1.,1kona SNR č. 1 38/ J <J<)2 /h. o autoriz:nv.:inyt h .JrrhitC'kto<..h 
t1 ,1utorizov.iných st<1veb11ých in/inic1 ov\. mení Lt\kon,1 č 216/2000 I . T 

vykon,11 odbornu sku~ku pre c innosl 

stavbyvedúci 

, odbo1 nýrn 1,inwr(mírn Pozemné stavby 
Inžinierske stavby - vodohospodárske stavby 

Oprávncni<' srlnomocňuje vykon,ív.11 vyhrilnŕ č111110„lí vo V) stavbť 
podľo1 ~ 4 5 t,ikon., č. 'iOt 1<)76 7b o Llll'rnnom pl.mm,,mi ,1 ,t.wc.•lmom pori;iclkll 

\' 71lť111 11C",k<)1.;1Ch prC'clp,.,m 
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CESKOSLOVENSKA SOCI ALISTICKA REPUBLIKA 
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VYSVEDČENIE 
o štátnej záverečnej sk1lške 

(bez diplomu neplatné) 





ČESKOSLOVCNSKA SOClALISTlCI<Ä REPUBLIKA 

DIPLOM 
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PRILOHA Č . 3 

ZOZNAM KĽÚČOVÝCH ODBORNÍKOV NA STAVBE 

Zhotoviteľ uvedie na tomto formulári podrobnejšie údaje o svojich kľúčových odbornlkoch, ktorí budú 
pracovať na stavbe. 

Pracovná funkcia I 

Meno 

Projektový manažér (riaditeľ 
stavby) • Predstaviteľ 

Zhotoviteľa 

K0_1 

Hlavný inžinier projektu 
(autorizovaný stavebný 

inžinier - A2) 

K0_5 

Vzdelanie Významné stavby, za ktoré bol (je) 
zodpovedný (ProjekVHodnota v€ bez 

DPH 



Autorizovaný stavebný 
inžinier - 13 

- Inžinier pre statiku 
stavieb 

Koordinátor dokumentácie 

Hlavný stavbyvedúci 

pre inžinierske stavby -
vodohospodárske 
stavby (zástupca 
riaditeľa stavby) 

KO 2 

Stavbyvedúci inžinierske 
stavby

vodohospodárske stavby 

K0_3 



Medzinárodný alebo 
európsky zváračský inžinier 

K0_6 

Osoba spôsobilá pre 
vykonávanie skúšok 

-VT 




