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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

1. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014-2020
NÁZEV PROGRAMU: ÚSPORY ENERGIE- FOTOVOLTANICKÉ SYSTÉMY S/BEZ AKUMULACE PRO VLASTNÍ SPOTŘEBUVÝZVA Č. III, PROJEKT Č. CZ 01.3.10/0.0/0.0/19_316/0023401
TATO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (DÁLE TÉŽ JEN „ZD“) JE SOUBOR DOKUMENTŮ, ÚDAJŮ, POŽADAVKŮ A PODMÍNEK
ZADAVATELE, VYMEZUJÍCÍCH PŘEDMĚT ZAKÁZKY A PODMÍNKY DODÁVKY V PODROBNOSTECH NEZBYTNÝCH PRO
ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE JSOU OBCHODNÍ PODMÍNKY DODÁVKY A
NÁVRH SMLOUVY O DÍLO.

UPOZORNĚNÍ: Jsou-li v Zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci nebo jejich přílohách
uvedeny konkrétní technické nebo obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného
standardu. Zadavatel deklaruje, že umožní pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky
srovnatelných nebo lepších řešení při splnění parametrů a cílů zakázky. Pokud z tohoto důvodu bude
nezbytné změnit projektovou a veškerou navazující dokumentaci vč. stanovisek dotčených orgánů,
zavazuje se Uchazeč o zakázku, že toto provede na vlastní náklady.
Pokud je Uchazečem právnická osoba, jedná prostřednictvím svých zástupců, tj. statutárních orgánů.
K výkonu zastoupení je oprávněna dále i osoba, kterou statutární orgán určí. Pokud je této osobě,
kterou určil statutární orgán, udělena k jednání za Uchazeče plná moc, musí být v nabídce doložen
originál nebo úředně ověřená kopie plné moci.

2.

POSKYTNUTÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Uchazeči o zakázku jsou oprávněni požadovat dodatečné informace k Zadávací dokumentaci a
vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být Zadavateli doručena nejpozději čtyři
pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel odešle dodatečné informace nebo vysvětlení k Zadávací dokumentaci nejpozději do dvou
pracovních dnů po doručení žádosti.
Dodatečné informace a vysvětlení zadávacích podmínek může Zadavatel poskytnout i bez předchozí
žádosti.
Dodatečné informace, včetně přesného znění požadavku, zveřejní Zadavatel na profilu zadavatele a
zároveň je neprodleně písemně oznámí všem dosud známým Uchazečům.
V rámci dodržení principu rovného zacházení se všemi Uchazeči nemohou být dodatečné informace
poskytovány telefonicky.
Kontaktní adresou pro případné upřesňující dotazy je e-mailová adresa: j.stastny@hitcz.cz,
j.stastny@hitoffice.cz případně adresa sídla zadavatele: HIT OFFICE s.r.o. Novosedlická 999, 415 01
Teplice. Při emailové komunikaci musí být požadováno odesilatelem potvrzení o přečtení požadavku
a rovněž odpověď bude odeslána na email, ze kterého požadavek na vysvětlení přišel s požadavkem o
potvrzení přečtení odpovědi.

3.

PŘESNÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

1. Základní specifikace předmětu zakázky
Předmětem zakázky je „Instalace FVE systému ve společnosti HIT OFFICE s.r.o.“ (dále jen „Projekt“)
na adrese Kpt. Jaroše 400, 41712 Proboštov.
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Předmět zakázky je:
a)
podrobně specifikován projektovou dokumentací, zpracovanou společností SYVEL plus, s.r.o.,
se sídlem Nelsonská 8, 417 05 Osek u Duchcova, (dále jen „PD“). Součástí PD a zakázky je kromě
výkresové dokumentace, technických zpráv i soupis dodávek a prací s výkazem výměr v členění
položek a s výměrami dle dokumentace – výkaz výměr (Příloha č. 6 této Zadávací dokumentace).
POZOR: Jsou-li v Zadávací dokumentaci, technických zprávách jejich přílohách nebo ve výkazu výměr
uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel
umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné nebo lepší řešení.
POZOR: Pokud je kdekoli v Projektové dokumentaci, technických zprávách, ve výkazu výměr,
případně v Zadávací dokumentaci uveden počet fotovoltanických panelů o výkonu 420Wp 204 ks,
mění se tento počet na 200 ks, a počet fotovoltanických panelů o výkonu 400Wp se mění ze 164 ks
na 168 ks. Celkový výkon FVE 151,2 kWp se nemění.
b)
Předmětem zakázky je dodávka a instalace fotovoltanické elektrárny na střechu skladovací
haly v areálu HIT OFFICE s.r.o., na adrese Kpt. Jaroše 400, 417 01 Proboštov u Teplic o výkonu 151,2
kWp, napojení na stávající trafostanici, připojení do energetické sítě ČEZ podle požadavků Smlouvy o
připojení výrobny k distribuční soustavě vysokého napětí číslo 21_VN_1010158266 a všech jejich
příloh ze dne 3.1.2022 vč. protokolu o připojení, řízení výkonu FVE, datové propojení jednotlivých
prvků, napojení na dálkový dohled přes webovou aplikaci, případné prostupy rozvodů a instalací
střešním pláštěm nebo stěnami musí být utěsněny v souladu s ČSN 730810, kap. 6.2., Součástí
dodávky je dodání všech požadovaných revizí, protokolů o měření a nastavení, označení
bezpečnostními tabulkami, osazení hasícím přístrojem, dokumentace skutečného provedení, záruční
listy k použitým komponentům, návody k obsluze zařízení, provozně bezpečnostní předpis,
prohlášení o shodě dodávky, (kabel od trafostanice k rozvaděči FVE a ovládací kabel je již položen).
c)
Dodávka musí být zpracována v souladu s požadavky Projektové dokumentace, Průvodní
zprávy, Souhrnné technické zprávy, Technické zprávy a ostatní dokumentace (Obchodní podmínky,
Smlouva o dílo), podmínkami Smlouvy o připojení výrobny k distribuční soustavě vysokého napětí
číslo 21_VN_1010158266 a všech jejich příloh ze dne 3.1.2022, stavebního povolení, PŘB a stanovisek
veřejnoprávních orgánů a organizací.
d)

ZÁKLADNÍ POPIS ELEKTRÁRNY:
Elektrárnu bude tvořit celkem 368 ks fotovoltaických monokrystalických PERC panelů, z toho
200 ks o výkonu 420 Wp a 168 ks o výkonu 400 Wp, celkový instalovaný výkon
fotovoltaického systému jako minimální činí 151,2 kWp a je závazný. Hlavní jistič pro
připojení FVE je 3x 250 A.
-

Panely 168 ks: minimální výkon jednoho panelu 400 Wp, účinnost panelu minimálně 22,5
%, provozní záruka na panely minimálně 23 let, záruka účinnosti po 25 letech provozu
minimálně 91%. Maximální hmotnost panelu 19,5 kg, maximální rozměr panelu je 1700x
1050 mm, maximální výška rámu panelu 45 mm. Splnění těchto technických parametrů
doloží Uchazeč technickým listem výrobce.

-

Panely 200 ks: minimální výkon jednoho panelu 420 Wp, účinnost panelu minimálně 20,3
%, provozní záruka na panely minimálně 23 let, záruka účinnosti po 25 letech provozu
minimálně 85%. Maximální hmotnost panelu 23 kg, maximální rozměr panelu je 2070x
1000 mm, maximální výška rámu panelu 45 mm. Splnění těchto technických parametrů
doloží Uchazeč technickým listem výrobce.
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-

Střídače: maximální počet střídačů 2, minimální výkon jednoho střídače 66 kW, záruka
na střídače minimálně 15 let, minimální evropská účinnost 98%. Splnění těchto
technických parametrů doloží Uchazeč technickým listem výrobce.
Střídače musí umožňovat monitoring na úrovni dvou panelů- monitorovací veličiny
proud, výkon, napětí. Záruka na monitorovací zařízení minimálně 60 měsíců.
Systém střídačů musí umožňovat při vypnutí sítě nebo STOP tlačítka snížit napětí na DC
kabelech pod 50V DC. Musí splňovat požární odolnost 5-2013:712-2100 E-AR-VDE, budou
připojeny přes DC odpojovače k třífázovým střídačům.

-

Rozvaděče FVE musí splnit požadavky ČSN EN 61439-1 ed. 2, Z rozvaděče RFVE-AC bude
vyvedeno STOP tlačítko (Central STOP),

-

Nosná rámová konstrukce panelů bude zhotovena z hliníkových profilů, panely budou ke
konstrukci připevněny příchytnými prvky, konstrukce bude uchycena do střešní
konstrukce pomocí upínacích prvků, připevňovací prvky musí být utěsněny proti průniku
vody do střešní konstrukce

-

Připevnění jakéhokoli prvku do střechy nebo pláště haly musí být konzultováno a
písemně odsouhlaseno s dodavatelem konstrukce haly, firmou LLentab a provedeno tak,
aby nedošlo ke ztrátě záruky na plášť haly , Dodavatel poskytne záruku na těsnost
uchycení 60 měsíců,

-

AC i DC strana bude chráněna pomocí svodičů přepětí. Pro vyrovnání potenciálů je třeba
uzemnění kovových konstrukcí fotovoltaických panelů. Po ukončení montáže FV panelů
provést a doložit revizi hromosvodové soustavy budovy.

-

Kabely budou uloženy v elektroinstalačních lištách, na příchytkách a ochranných trubkách
UV odolných případně v kabelových (oceloplechových) žlabech. Celkové provedení
kabelových rozvodů musí odpovídat ČSN 332000-5-52 ed.2 a barevné značení vodičů ČSN
33 0165 ed.2. Jednotlivé kabely budou na koncích a v určených místech, v trase označeny
kabelovými štítky (číslo označení, typ kabelu, odkud-kam, délka). Kabelové rozvody
budou provedeny dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2 NA.4.5.10.3 tak, že kabely různých napětí
nebo různých proudových soustav budou uloženy samostatně do skupin, oddělených
většími mezerami a tak, aby neztěžovaly nebo neznemožňovaly údržbu, opravy a výměny
jednotlivých dílů technologického zařízení FVE systému popř. ostatních částí
elektroinstalace.

-

Všechny živé části musí být izolovány od země nebo spojeny se zemí s dostatečně
vysokou impedancí. Všechny neživé části musí být spojeny s uzemněným bodem sítě
prostřednictvím vodičů PEN nebo vodičů PE, které musejí být uzemněny u každého
příslušného transformátoru.

-

Musí být dodrženy podmínky ČSN 33 2000-7-712 ed.2 s podrobnostmi dle Technické
zprávy

-

Elektrická zařízení, musí být před uvedením do provozu vybaveny bezpečnostními
tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými zařizovacími, nebo
předmětovými normami. Nad rámec běžných výstražných tabulek budou umístěny na
viditelném místě také tabulky „Pozor zpětný proud!“ a „Elektrický zdroj!“. Značení musí
být provedeno dle požadavků vyhlášky č. 246/2001 Sb., v platném znění, § 11 odst. 2
písm. f), budou označeny zařízení na výrobu el. energie a hlavní vypínač el. proudu.
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-

Rozvodna bude vybavena protipožárním hasicím přístrojem CO2 nebo práškový, min 6 kg
osazena bezpečnostními tabulkami do rozvodny: ČSN EN ISO 7010 + změny A1-A7 a dle
NV 375/2017, zejména:
1) Výstraha - nebezpečí elektřina
2) Nepovolaným vstup zakázán
3) Zákaz výskytu otevřeného ohně
4) Nehas vodou ani pěnovými přístroji

-

Součástí dodávky a ceny je zpracování Návodu k obsluze fotovoltanické elektrárny vč.
obsluhy přístrojů v rozvaděčích, zpracování Provozního a Místně provozního a
bezpečnostního předpisu k provozování a údržbě fotovoltanické elektrárny, revizní
zpráva vč. potvrzení o nastavení ochrany, revizní zprávu hromosvodové soustavy budovy,
protokol o připojení k energetické soustavě, technické listy k použitým komponentům,
záruční listy. Dále bude přiložen – v souladu s RfG - dokument výrobního modulu (VM –
střídač) potvrzující soulad VM s požadavky RfG, Průvodní technická dokumentace,
zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích
na výrobky, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané
ochranné a bezpečnostní pomůcky, vše ve dvou vyhotoveních,

-

Součástí díla je dále zpracování dokumentace skutečného provedení díla, její předání
objednateli ve čtyřech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom digitálním vyhotovení
ve formátu DWG a PDF (Dokumentaci skutečného provedení díla předá zhotovitel
objednateli po dokončení díla při jeho předání do užívání.).
e. Součástí díla a ceny jsou záruční opravy vč. náhradních dílů, všechny kontroly, servisní a
záruční prohlídky a revize, dané příslušnými normami a předpisy, příslušné dopravní
náklady a to po dobu záruční doby.
f.

Zajištění vyjádření všech účastníků řízení, dokladů o naložení s odpady, připojení do sítě
ČEZ, měření účinnosti výrobny. Dílo je dokončeno úspěšnou kolaudací FVE, kterou
zajišťuje na vlastní náklady Dodavatel.

g. Plnění a zajištění povinné publicity zakázky (zajišťuje Dodavatel na náklady Zadavatele)
-

Dodavatel ihned po předání staveniště dodá a instaluje 1 ks trvalé pamětní desky o
rozměrech 300 x 400 mm vyrobené z odolného a trvalého materiálu, např., plast.
Grafický návrh informačních panelů a pamětních desek a náklady na zhotovení a instalaci
podléhají schválení zadavatele.

-

K tomu jsou závazným dokumentem:

-

Pravidla pro publicitu Operačního programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost (dále jen OP PIK) jsou zveřejněny na stránkách
https://www.agentura-api.org/wp-content/uploads/2019/07/pravidla-zpusobilosti-apublicity-obecna-cast-platnost-od-28-5-2019.pdf

-

a také v Manuál jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 20142020:

-

https://www.agentura-api.org/wp-content/uploads/2016/06/manual-jvs-4956-cz.pdf
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h. Podrobněji specifikován obchodními podmínkami dodávek, vydaných HIT OFFICE s.r.o.,
které jsou nedílnou součástí této Zadávací dokumentace (příloha č. 4 této zadávací
dokumentace).
i.

Předmětem dodávky NENÍ dodání a položení kabelů od trafostanice vč. skříně
rozvaděče, položky v Soupise prací a dodávek označené XX nebudou uchazečem o
dodávku naceněny ani zahrnuty do nabídkové ceny, tyto položky jsou již realizovány.

j.

Předmětem dodávky není instalace zádržného systému na střeše haly, tento systém je
již instalován.

2. PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ DÍLA:
-

Zhotovitel bude provádět dílo na střeše dokončené a užívané skladové haly. Proto je povinen
koordinovat svojí činnost se Zadavatelem a zajistit pracoviště z hlediska bezpečnosti práce
proti pádu osob nebo předmětů a proti poškození majetku Zadavatele. Dále je povinen
dodržovat základní předpisy k zajištění bezpečnosti práce, zejména zákon č. 262/2006 Sb.
v platném znění (Zákoník práce), zákona č. 309/2006 Sb. (o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č.
591/2006 o minimálních požadavcích na bezpečnost, elektrotechnických předpisů – zejména
ČSN EN 50110-1ed. 3, PNE 33 0000-6, Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu u výšky a dalších.
Uvedené legislativní předpisy, ani normy kdekoli v dokumentech výběrového řízení a v
dokumentaci nejsou vyčerpávající. Pro zajištění bezpečnosti práce ve výškách je instalován
na střeše zádržný systém, který jsou pracovníci dodavatele povinni využívat.

-

Požární bezpečnost instalace fotovoltaické elektrárny a její napojení do elektroinstalace
objektu je řešena dle ČSN 73 0834, ČSN 73 0804 a souvisejícími normami. Požadavky na
požární odolnost konstrukcí FV panelů se nestanoví, jedná se o případ podle čl. 9.8.7 ČSN 73
0804, tj. konstrukce podporující technologické zařízení. Ty mají vykazovat požární odolnost
dle tabulky 10, položka 8 v případech, kde by zřícení těchto konstrukcí přispělo k rozšíření
požáru. Rám, tj. konstrukce podporující technologické zařízení, je z nehořlavých materiálů,
množství a hmotnost kabelů nepřesáhne požární zatížení odpovídající prostoru bez požárního
rizika.

-

Podle čl. 6.2.1 ČSN 73 0810 všechny prostupy rozvodů a instalací požárně dělícími
konstrukcemi musí být požárně utěsněny v souladu s ČSN 73 0810 kapitola 6.2.

-

Zhotovitel je povinen chovat se šetrně a ohleduplně k životnímu prostředí a dodržovat platné
zákony a předpisy. Veškerý vzniklý odpad bude roztříděn a odvezen na příslušnou skládku,
případně recyklován pro další použití. ). Zhotovitel předá Zadavateli doklady o způsobu
likvidace odpadů.

-

Zhotovitel je povinen vést stavební nebo montážní deník

-

Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro vlastní provedení díla připojení na el. energii, pitnou
vodu, Zadavatel mu poskytne přístup pro připojení. Zhotovitel si zřídí tyto přípojky a měření
na vlastní náklad. Zadavatel neposkytne pracovníkům Zhotovitele přístup do sociálních
zařízení.

-

Zadavatel nezajišťuje ostrahu stavby a staveniště, ani uzavřený prostor pro uskladnění
materiálu a komponentů.
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-

Zhotovitel musí při realizaci zakázky respektovat platnou legislativu, závazné a platné
evropské a české technické normy, bezpečnostní a ekologické předpisy i uživatelské
standardy tak, aby jim odpovídalo i realizované dílo,

-

Záruka na dílo:
1- na nosnou konstrukci panelů, na jejich připevnění na plášť haly a na zajištění
připevňovacích prvků proti pronikání vody do konstrukcí a opláštění haly minimálně v
délce 60 (slovy: šedesát) měsíců
2- na panely 400 Wp provozní záruka minimálně 23 let, zaručený výkon po 25 letech
provozu min. 91%
3- na panely 420 Wp provozní záruka minimálně 23 let, zaručený výkon po 25 letech
provozu min. 85%
4- na střídače minimálně 15 let, minimální evropská účinnost 98 %
5- na ostatní části díla minimálně 60 měsíců.

-

4.

Zhotovitel se zavazuje nastoupit a provést odstranění vady v rámci záruční opravy, která
znemožňuje další výrobu energie v sekci do 48 hodin od nahlášení závady, nastoupit a
provést odstranění vady v rámci záruční opravy, která neznemožňuje výrobu energie v sekci
do 72 hodin a nastoupit k odstranění mimozáruční opravy do 72 hodin od jejího nahlášení.

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota této zakázky (bez položek označených v soupisu prací XX) je stanovena na
4 300 000,- Kč bez DPH (čtyřimilionytřistatisíc korun českých).

5.

MÍSTO PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Místem plnění je provozovna zadavatele HIT OFFICE s.r.o. na adrese: Areál Kpt. Jaroše 400, 41712
Proboštov
Vzhledem k povaze zakázky a z důvodu poskytnutí relevantních informací uchazečům, ustanovuje
Zadavatel následující termíny prohlídky místa plnění zakázky:
Prohlídka místa zakázky bude možná po vyhlášení výběrového řízení ve čtvrtek dne 21.7.2022 a
28.7.2022 v 9,00 hod. Podmínkou je nahlášení návštěvy uchazeče na email uvedený níže nejpozději
v úterý příslušného týdne.
Sraz zájemců o prohlídku místa plnění je na adrese: Kpt. Jaroše 400, 417 01 Proboštov a to před
hlavním vstupem do areálu (u brány). Přítomní se ohlásí na telefon číslo 603867870.
Při prohlídce místa budoucího plnění mohou zástupci Uchazečů vznášet dotazy a připomínky, ale
odpovědi na ně mají pouze informativní charakter. Pokud z prohlídky místa plnění vzniknou
nejasnosti nebo dotazy vztahující se k předmětu plnění či obsahu zadávací dokumentace, je Uchazeč
povinen písemně požádat Zadavatele o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v souladu s
bodem 2 Zadávací dokumentace.
Z každé prohlídky místa plnění bude učiněn zápis, který bude poskytnut všem Uchazečům o zakázku,
kteří si vyžádali Zadávací dokumentaci nebo kterým byla Zadávací dokumentace poskytnuta a rovněž
bude zápis zveřejněn na Profilu zadavatele.
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6. TERMÍN PLNĚNÍ ZAKÁZKY
Závazný termín splnění zakázky:
-Podpis Smlouvy o dílo- do čtrnácti dnů od odsouhlasení průběhu výběrového řízení poskytovatelem
dotace. Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít Smlouvu o dílo z důvodů neodsouhlasení průběhu
výběrového řízení poskytovatelem dotace. Odmítne-li vítězný uchazeč po odsouhlasení výběrového
řízení podepsat Smlouvu o dílo, je Zadavatel oprávněn výběrové řízení zrušit, nebo uzavřít Smlouvu
s dalším uchazečem v pořadí.
-Předání a převzetí staveniště do deseti dnů po podpisu Smlouvy o dílo oběma smluvními stranami.
-Předání a převzetí dokončeného díla do dvanácti týdnů od předání staveniště
-Připojení ČEZ + Kolaudace – do 12 týdnů od převzetí dokončeného díla
- Datum počátku běhu záruční lhůty nastane dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků nebo
od data úspěšné kolaudace (od data, které nastane později).

7.

PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Předpokladem hodnocení nabídky uchazeče ve výběrovém řízení je splnění kvalifikace.
Kvalifikovaným pro plnění zakázky je dodavatel, který prokáže:

7.1

Základní způsobilost

Splnění základní způsobilosti prokáže uchazeč předložením:
podepsaného čestného prohlášení, že ke dni podání nabídky uchazeč splňuje základní
způsobilost. Závazný vzor čestného prohlášení tvoří Přílohu č. 3 této zadávací dokumentace.
Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna jednat za uchazeče. Pokud za
společnost jedná více osob (i samostatně), podepisuje čestné prohlášení každá z těchto osob. Pokud
za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci (či jiného obdobného dokumentu), musí být v
nabídce doložen originál nebo úředně ověřená kopie plné moci.

7.2

Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice:
- předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,

7.3.Technická kvalifikace
a. Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci předložením čestného prohlášení se seznamem alespoň
dvou dodávek fotovoltanických elektráren o výkonu nad 50 kWp a jedné FVE o výkonu nad 90 kWp za
poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny, doby jejich instalace a
kompletní identifikace objednatele;
b. Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci předložením kopie certifikace elektromontéra
fotovoltanických systémů (26-014-H), kopii dokladu o tom, že je ve smyslu Vyhlášky č. 50/1978 Sb.
Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti
v elektrotechnice v rozsahu § 6, 7, 8.1, 8.2. Tuto způsobilost není možné prokázat prostřednictvím
subdodavatelů.
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Způsobilost podle 7.2 a 7.3. dokládá Dodavatel k příloze č.3
8.

OBSAH NABÍDKY A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Nabídka bude vyhotovena v českém, případně slovenském jazyce v 1x v originále a v 1 kopii v listinné
podobě a jedné kopii v elektronické podobě na datovém nosiči (flash disk). Jednotlivé listy nabídky
včetně příloh budou pevně spojeny a zabezpečeny proti neoprávněné manipulaci. Kopie na flash
disku musí obsahovat přesnou kopii originálu podané nabídky včetně podepsaného krycího listu a
všech příloh, musí dále obsahovat položkový rozpočet ve struktuře soupisu prací v MS Excel nebo
jiném kompatibilním tabulkovém formátu a být podepsaná oprávněnou osobou.
Obálky musí být v zalepené obálce zřetelně označené nápisem „Výběrové řízení – NEOTVÍRAT“,
názvem zakázky „Instalace FVE systému ve společnosti HIT OFFICE s.r.o.“ a adresou předkladatele.
Všechny nabídky musí být doručeny využitím poštovních či kurýrních služeb, nebo osobně oproti
potvrzení o převzetí nabídky. Každý účastník výběrového řízení může předložit pouze jednu nabídku.

8.1

Obsah nabídky:

-

vyplněný krycí list, jehož závazný vzor tvoří Přílohu č. 1 této zadávací dokumentace,

čestné prohlášení uchazeče o akceptaci zadávacích podmínek, vzor tvoří Přílohu č. 2 této
zadávací dokumentace,
doklady prokazující splnění základních kvalifikační způsobilosti dle bodu 7 této Zadávací
dokumentace (vzor Čestného prohlášení je uveden v Příloze č. 3 Zadávací dokumentace), a doklady
prokazující splnění profesní a technické způsobilosti.
-

podepsané Obchodní podmínky specifikované v příloze č. 4 této Zadávací dokumentace.

podepsaný Návrh smlouvy o dílo, včetně souvisejících smluvních podmínek a harmonogramu
prací, specifikovaný v příloze č.5 této Zadávací dokumentace
specifikace nabízeného řešení předmětu zakázky včetně ocenění jednotlivých položek soupisu
prací (výkazu výměr) - výhradně v členění položkového rozpočtu – tzv. „slepého rozpočtu“ (součást
Zadávací dokumentace Příloha č. 6 -projektová dokumentace). Položkový rozpočet díla se stane
nedílnou součástí smlouvy o dílo.
-

případné další údaje a dokumenty, pokud jsou pro nabídku relevantní.

8.2

Obchodní podmínky a Smlouva o dílo:

1

Obchodní podmínky

Závazné Obchodní podmínky zakázky „Instalace FVE systému ve společnosti HIT OFFICE s.r.o.“ na
adrese Kpt. Jaroše 400, 41712 Proboštov, jsou přílohou č.4 této zadávací dokumentace.
2

Smlouva o dílo

Závazný text návrhu Smlouvy o dílo je v příloze č.5. této Zadávací dokumentace. Zhotovitel je
oprávněn v Návrhu smlouvy o dílo doplnit své identifikační údaje a případně další údaje, v Návrhu
smlouvy o dílo Zadavatelem vymezené. Zadavatel ve smyslu ustanovení § 1740 odst.3 občanského
zákoníku předem vylučuje přijetí nabídky na uzavření Smlouvy o dílo s dodatkem nebo odchylkou,
tzn., že není možno měnit nebo doplňovat jednotlivé články Návrhu smlouvy o dílo.

9.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
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9.1 Cena díla
9.1.1 Nabídková cena díla je cenou smluvní a její výše je maximální po celou dobu realizace díla a lze
jí překročit pouze za podmínek stanovených v Obchodních podmínkách nebo ve Smlouvě o dílo.
Nabídková cena bude zahrnovat rozsah činností dle článku 3 - PŘESNÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU
ZAKÁZKY této Zadávací dokumentace, požadavky dle projektové dokumentace „Instalace FVE
systému ve společnosti HIT OFFICE s.r.o.“ zpracované společností Syvel plus s.r.o., výkazu výměr,
který je její součástí, Obchodních podmínek a Návrhu smlouvy o dílo.
Uchazeč je povinen výkaz výměr překontrolovat. Zjistí-li Uchazeč nesoulad mezi skutečným
stavem dodávky, výkazem výměr a projektovou dokumentací, požádá písemně Zadavatele o
dodatečné informace k zadávacím podmínkám, jinak se má za to, že nabídková cena obsahuje
všechny činnosti nutné k uvedení díla do užívání a činnosti dle projektové a Zadávací
dokumentace.
Uchazeč je povinen ocenit všechny položky výkazu výměr (kromě položek označených XX, tyto
položky ocení na samostatném listu a nebudou součástí nabídkové ceny), zachovat označení
položky, zachovat písemný popis obsahu položky, zachovat řazení položek do oddílů a dílčích
rozpočtů a v rozpočtech ocenit VRN, vše podle zadání ve výkazu výměr. Změny v zadaném množství
prací, změny měrných jednotek a připisování dalších položek uchazečem je nepřípustné. Takto
provedené změny v soupisu prací znemožní objektivní vyhodnocení všech nabídek, a proto mohou
být důvodem pro vyřazení Uchazeče ze zadávacího řízení. Jakýkoliv nesoulad musí být vyřešen před
podáním nabídky.
Uchazečem oceněný položkový rozpočet ve struktuře soupisu prací bude zpracován tak, aby se mohl
stát přílohou smlouvy o dílo. Tento položkový rozpočet Uchazeč předloží v nabídce v tištěné i
elektronické podobě v MS Excel nebo jiném kompatibilním tabulkovém formátu.
9.1.2 Nabídková cena musí být zpracována (a následně plnění zakázky fakturováno) v českých
korunách (Kč) a musí být podložena rozpočtem dle jednotlivých položek.
Nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady ve smyslu činností dle čl. 3 této Zadávací
dokumentace a nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky, vč. připojení
na soustavu ČEZ a kolaudaci, včetně všech rizik a vlivů (včetně cenových) souvisejících s plněním
předmětu zakázky. Nabídková cena musí rovněž zahrnovat též dodávku elektřiny, tepla, vody, stočné,
odvoz a likvidaci odpadů včetně skládkovného, náklady na používání strojů a služeb až do skutečného
skončení díla, náklady na zhotovování výrobků, obstarání a přepravu věcí, zařízení, materiálu,
dodávek vč. subdodávek, likvidaci odpadů, náklady na schvalovací řízení, náklady na provádění všech
příslušných a normami, případně vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích
zkoušek, revizí, záručních oprav, servisu, kontrol, oprav a údržby systému FVE, jakož i zkoušky
prokazující plnění normových hodnot, pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy, vedlejší
náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a jeho likvidací a také ostatní náklady
souvisejícími s plněním podmínek zadávací dokumentace, Obchodních podmínek, Návrhu smlouvy o
dílo a jakékoli další výdaje, potřebné pro realizaci zakázky. Součástí ceny díla jsou také náklady na
prováděné záručních oprav vč. náhradních dílů, všechny kontroly, servisní a záruční prohlídky a
revize, dané příslušnými normami a předpisy a to po dobu záruční doby. Součástí ceny je zajištění
všech potřebných dokladů, které je Zhotovitel povinen zajistit pro řádné splnění díla a kolaudaci vč.
dokumentace skutečného provedení díla a předat je Objednateli. Nabídková cena je konečná a není
přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat.
9.1.3 Cena dále zahrnuje zejména náklady na sjednaná pojištění, případnou bankovní záruku,
zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru, koordinátora bezpečnosti práce,
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koordinační a kompletační činnost, zajištění potřebné agendy se stavebním úřadem ve smyslu
zajištění všech potřebných dokladů, případně činností a úkonů vyplývajících z požadavků stavebního
úřadu, vyhotovení potřebných dokumentací, geodetické zaměření, stanoviska příslušných orgánů,
kolaudaci apod.
9.1.4 Celková nabídková cena bude uvedena na krycím listu nabídky (příloha č.1) a v Návrhu kupní
smlouvy v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně DPH s příslušnou sazbou (případně
informaci o osvobození od DPH) a nabídková cena včetně DPH. K ceně bude připočtena DPH dle
předpisů platných v době vystavení faktury.

10.

HODNOCENÍ NABÍDEK

Hodnocením a posouzením nabídek bude pověřena nezávislá hodnotící komise, jmenovaná
jednatelem Zadavatele. Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení této zakázky je ekonomická
výhodnost nabídky.
10.1 Hodnotící kritéria
Ekonomická výhodnost nabídky je dána kombinací tří parametrů a to:
Nejnižší nabídková cena při splnění všech zadaných parametrů a podmínek díla- váha kritéria 60%
Délka záruky na střídače- váha kritéria 20%
Délka záruky na panely- váha kritéria 20%
„Nabídková cena“ musí být předložena v českých korunách (Kč).
10.2 Způsob hodnocení nabídek
Vítězná nabídka bude ta, která při dodržení všech ostatních kritérií „ Zadávací dokumentace“ vč.
podpisu Obchodních podmínek a Návrhu smlouvy o dílo získá nejvyšší počet bodů.
Kritérium Nabídková cena se hodnotí podle vzorce:
100 *(nejvýhodnější nabídka/hodnocená nabídka)* 0,60
Kritérium Délka záruky na střídače se hodnotí podle vzorce:
100 *( hodnocená nabídka/ nejvýhodnější nabídka)* 0,20
Kritérium Délka záruky na panely se hodnotí podle vzorce:
100 *( hodnocená nabídka/ nejvýhodnější nabídka)* 0,20

11.

LHŮTA A MÍSTO PRO PŘEDKLÁDÁNÍ NABÍDEK

Nabídka bude doručena:
Osobně do podatelny nebo s využitím poštovních či kurýrních služeb, na adresu sídla
Zadavatele: HIT OFFICE s.r.o., Novosedlická 999, 415 01 Teplice
Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení výběrového řízení na
Profilu zadavatele a končí dne 4.8.2022 ve 9,00 hod.
Nabídky, které nebudou doručeny ve stanovené lhůtě, nebudou do hodnocení zařazeny! Zadavatel
nepřijímá žádnou odpovědnost za pozdní podání nabídek.
11.1

Otevírání obálek

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční ve 9,15 hod dne 4.8.2022 v zasedací místnosti sídla
Zadavatele tj.: HIT OFFICE s.r.o., Novosedlická 999, 415 01 Teplice
Otevírání nabídek se mohou účastnit Uchazeči, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.
Hodnocení nabídek bude neveřejné.
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11.2

Vázanost nabídkou

Lhůta, po kterou je uchazeč vázán svojí nabídkou, končí 90 dnů po ukončení lhůty pro podání
nabídky.
12.

SMLUVNÍ PODMÍNKY

- V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
bude dodavatel osobou povinnou ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly. K této povinnosti se
vybraný dodavatel smluvně zaváže ve smlouvě o dílo.
- Nabídky mohou být podány jen v českém nebo slovenském jazyce, není umožněno dílčí plnění.
Nabídka, která by nesplnila kterýkoli z výše uvedených požadavků Zadavatele, případně požadavků
dle Obchodních podmínek nebo Návrhu smlouvy o dílo, může být považována za nabídku, která
nesplňuje zadávací podmínky z hlediska požadavků Zadavatele; taková nabídka může být vyřazena
z dalšího průběhu hodnocení zadávacího řízení nebo může být Uchazeč o zakázku vyzván
k doplnění nabídky.
13.

OSTATNÍ PODMÍNKY A PRÁVA ZADAVATELE

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek ani dodatečné plnění nabídnuté nad rámec požadavků
stanovených v Zadávací dokumentaci, Obchodních podmínkách nebo Návrhu smlouvy o dílo.
Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si všechny obdržené nabídky, které byly řádně doručeny v
rámci lhůty pro podávání nabídek, jako součást dokumentace k výběrovému řízení.
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit, případně vyjasnit informace deklarované uchazečem v nabídce a
v případě, že bude v nabídce spatřovat nejasnosti, vyzvat Uchazeče k upřesnění nabídky. Upřesnění či
odstranění formálních nedostatků se nesmí týkat obsahu předložené nabídky, zejména takto nelze
doplňovat či měnit nabízené plnění, nabídkovou cenu nebo skutečnosti rozhodné pro hodnocení
nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.
Uchazečům nevzniká právo na jakoukoliv úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
Zadavatel prohlašuje, že v případě toto výběrového řízení se nejedná o zadávací řízení dle ZZVZ, ve
znění pozdějších předpisů, není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem. Společnost si
vyhrazuje právo ve vyhrazených případech výběrové řízení zrušit.
Příloha č.1 Krycí list nabídky
Příloha č.2 čestné prohlášení o akceptaci zadávacích podmínek
Příloha č.3 čestné prohlášení uchazeče o základní způsobilosti
Příloha č.4 obchodní podmínky
Příloha č.5 smlouva o dílo
Příloha č.6 projektová dokumentace vč. položkového rozpočtu

…………………………………………………………..

V Teplicích dne 15.7.2022

Ing. Jiří Šťastný CSc., jednatel HIT OFFICE s.r.o
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Příloha číslo 1 k Zadávací dokumentaci Krycí list nabídky
KRYCÍ LIST NABÍDKY
k zakázce
„Instalace FVE systému ve společnosti HIT OFFICE s.r.o.“ na adrese Kpt. Jaroše 400, 41712
Proboštov,
Projekt č. CZ 01.3.10/0.0/0.0/19_316/0023401

Uchazeč: ................................................................
Sídlo/místo podnikání: ....................................................................
IČ/rodné číslo: ................................

DIČ: ....................................

Zapsaná v obchodním rejstříku ………………….. Soudu v …………………………., oddíl…………, vložka…………
Osoba oprávněná jednat za uchazeče
Jméno:…………………………………………

Funkce: ………………………………

Kontaktní osoba: ……………………………………………….
Telefon / mobilní telefon: ………………………………….

E-mail:………………………………

Nabídková cena
Cena bez DPH v Kč

Sazba DPH v %

Výše DPH v Kč

Cena včetně DPH v Kč

Celková nabídková cena
v Kč

V………………………….…….., dne: ……………………..

…………………..………...…………………………………………..
jméno a podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče(1)
1) Osobou oprávněnou se rozumí statutární orgán uchazeče (v případě, že za uchazeče
mohou jednat členové statutárního orgánu pouze společně, je nutné uvést všechny
takové členy statutárního orgánu) nebo statutárním zástupcem písemně pověřená osoba
(v případě takového pověření musí být součástí nabídky plná moc nebo jiný obdobný
dokument).
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Příloha číslo 2 k Zadávací dokumentaci Čestné prohlášení
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE O AKCEPTACI ZADÁVACÍCH PODMÍNEK VČ. OBCHODNÍCH
PODMÍNEK A NÁVRHU SMLOUVY O DÍLO,
k zakázce
„Instalace FVE systému ve společnosti HIT OFFICE s.r.o.“ na adrese Kpt. Jaroše 400, 41712
Proboštov,
Projekt č. CZ 01.3.10/0.0/0.0/19_316/0023401

Čestně prohlašuji, že:
veškeré údaje a informace, které jsem ve své nabídce uvedl jako uchazeč o předmětnou
zakázku, jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti;
veškeré doklady a dokumenty, kterými jako uchazeč o předmětnou zakázku prokazuji svoji
kvalifikaci, jsou věrohodné, pravdivé a odpovídají skutečnosti;
akceptuji lhůtu závaznosti nabídky, stanovenou zadavatelem v bodě 11.2. Zadávací
dokumentace, tj. 90 dnů od ukončení lhůty pro podání nabídky;
jsem si vědom skutečnosti, že uvedením nepravdivých údajů, nebo předložením falešných
dokladů, či dokumentů v nabídce bych se mohl dopustit správního deliktu.
Dále prohlašuji, že jsem se v plném rozsahu seznámil s projektovou a zadávací dokumentací a
zadávacími podmínkami, Obchodními podmínkami a Návrhem smlouvy o dílo a neshledal jsem v nich
rozpor. Prohlašuji, že jsem si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení, nebo
technické nejasnosti a že souhlasím s podmínkami zadání v Zadávací dokumentaci, Obchodními
podmínkami a Návrhem smlouvy o dílo a nečiním k nim žádné výhrady a považuji je za závazné pro
případné uzavření smlouvy se Zadavatelem. Současně prohlašuji, že nabídková cena zahrnuje
všechny práce, plynoucí z projektové dokumentace, technických zpráv, výkazu výměr, Zadávací
dokumentace a ostatních dokumentů a je konečná.

V………………………….…….., dne: ……………………..

…………………..………...…………………………………………..
jméno a podpis osoby oprávněné či za uchazeče

Osobou oprávněnou se rozumí statutární orgán uchazeče (v případě, že za uchazeče mohou jednat
členové statutárního orgánu pouze společně, je nutné uvést všechny takové členy statutárního
orgánu) nebo statutárním zástupcem písemně pověřená osoba (v případě takového pověření musí
být součástí nabídky plná moc nebo jiný obdobný dokument).
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Příloha číslo 3 k Zadávací dokumentaci (základní způsobilost)
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE
k zakázce
„Instalace FVE systému ve společnosti HIT OFFICE s.r.o.““ na adrese Kpt. Jaroše 400, 41712
Proboštov,
Projekt č. CZ 01.3.10/0.0/0.0/19_316/0023401
Uchazeč: ................................................................
Sídlo/místo podnikání: ....................................................................
IČ/rodné číslo: ...........................

DIČ : ...................................

Zapsaný v obchodním rejstříku ……………..soudu v …………………., oddíl…………….vložka…………………
prohlašuje, že:

ve smyslu § 74 odst.1 zákona číslo 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek splňuje všechna
kritéria základní způsobilosti, tj.
a)
Nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č 3 k zákonu číslo 134/2016 Sb. nebo obdobný trestný
čin podle právního řádu země sídla dodavatele k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový
nedoplatek,
c)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění,
d)
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e)
není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla nařízena nucená
správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního řádu země sídla
dodavatele
f)

přikládá aktuální výpis z Obchodního rejstříku, případně z jiné obdobné evidence

V………………………….…….., dne: ……………………..

…………………..………...…………………………………………..
jméno a podpis osoby oprávněné či za uchazeče
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Příloha číslo 4 k Zadávací dokumentaci
Obchodní podmínky zakázek na dodávky vydané HIT OFFICE s.r.o., k zakázce
„Instalace FVE systému ve společnosti HIT OFFICE s.r.o.“ na adrese Kpt. Jaroše 400, 41712
Proboštov,
Projekt č. CZ 01.3.10/0.0/0.0/19_316/0023401
Tyto obchodní podmínky jsou vydány ve smyslu § 1751 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.
občanský zákoník a vyhlášky č. 231/2012 Sb.
Objednatel: HIT OFFICE s.r.o., Novosedlická 999, 415 01 Teplice, IČ 60467801, DIČ CZ 60467801
Datum vydání: 2.2.2022

Datum platnosti: 31.12.2023

PŘEDMĚT DÍLA
Předmětem díla je „Instalace FVE systému ve společnosti HIT OFFICE s.r.o.“ na adrese Kpt. Jaroše
400, 41712 Proboštov. Předmět díla je podrobně vymezen v Zadávací dokumentaci, článek 3. A v
Návrhu smlouvy o dílo.
Vymezení pojmů
Projektovou dokumentací, zpracovanou společností SYVEL plus, s.r.o., se sídlem Nelsonská 8, 417 05
Osek u Duchcova, (dále jen „PD“). Součástí PD a zakázky je kromě výkresové dokumentace,
technických zpráv i soupis dodávek a prací s výkazem výměr v členění položek a s výměrami dle
dokumentace – výkaz výměr.
Položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný soupis dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem
uvedeny výkazy výměr, jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich
celkové ceny pro Zadavatelem vymezené množství.
POZOR: Pokud je kdekoli v Projektové dokumentaci, technických zprávách, ve výkazu výměr,
případně v Zadávací dokumentaci uveden počet fotovoltanických panelů o výkonu 420Wp 204 ks,
mění se tento počet na 200 ks, a počet fotovoltanických panelů o výkonu 400Wp se mění ze 164 ks
na 168 ks. Celkový výkon FVE 151,2 kWp se nemění.
POZOR: Jsou-li v Zadávací dokumentaci, jejich přílohách nebo v rozpočtu uvedeny konkrétní obchodní
názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a
kvalitativně srovnatelné řešení.
1. ZHOTOVITEL A OBJEDNATEL
1.1 Všeobecné povinnosti zhotovitele
1.1.1 Zhotovitel provede a dokončí dodávku v souladu se Smlouvou o dílo, projektovou a zadávací
dokumentací, těmito obchodními podmínkami, nabídkou Zhotovitele a s pokyny technického dozoru
stavby a odstraní v případě potřeby veškeré vady a nedodělky na stavbě. Současně se zavazuje
respektovat podmínky vnějších orgánů a stavebního povolení.
1.1.2. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část projektové
dokumentace a porovnat jí s výkazem výměr Rozpočtu, upozornit písemně Objednatele bez
zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky a předložit návrh na jejich odstranění.
1.1.3. Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon technického dozoru Objednatele, autorského dozoru
projektanta, výkon činnosti koordinátora bezpečnosti práce a vytvořit pro něj vhodné podmínky.
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1.2 Povinnosti Zhotovitele v případě poskytnutí dotace na dílo
1.2.1 Objednatel upozorňuje Zhotovitele, že cena za plnění veřejné zakázky bude spolufinancována z
dotačních prostředků Evropských fondů, proto je zhotovitel povinen plně respektovat pokyny
poskytovatele dotace a plnit časový harmonogram tak, aby byly dodrženy veškeré podmínky
stanovené ve smlouvě o poskytnutí dotace.
1.2.2 Zhotovitel bere na vědomí, že nedokončení díla řádně a včas, může mít za následek nesplnění
podmínek dotačního programu, možné neposkytnutí dotace Objednateli na financování díla z
dotačního programu, případně povinnost Objednatele vrátit již poskytnutou dotaci. Takto vzniklá
škoda bude uplatněna ve smyslu čl. 11 těchto Obchodních podmínek.
1.2.3 Zhotovitel (dodavatel) se zavazuje plně respektovat pokyny poskytovatele dotace,
zejména pak
a) povinnost umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu pro
místní rozvoj ČR, Ministerstvu finanční ČR, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu
dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů
a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem
b) povinnost archivovat veškerou dokumentaci související s projektem po dobu minimálně 10 let od
finančního ukončení projektu, přičemž se lhůta začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního
roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt
1.3 Povinnost Zhotovitele vést stavební deník
1.3.1 O průběhu prací na stavbě povede Zhotovitel stavební (montážní) deník v rozsahu prováděcí
vyhlášky ke stavebnímu zákonu v platném znění, který musí být během pracovní doby Zhotovitele
trvale přístupný.
1.3.2 Kromě úprav stanovených obecně závaznými předpisy platí pro vedení stavebního
deníku následující pravidla:
a) denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje za Zhotovitele jím oprávněná osoba nebo její
zástupce. V deníku nesmí být vynechávána prázdná místa.
b) povinnost vést stavební deník začíná dnem předání a převzetí pracoviště a končí Zhotoviteli dnem
odstranění poslední vady nebo odstraněním posledního nedodělku dle zápisu o předání a převzetí.
c) Ve stavebním deníku bude hlavně uváděno:
- klimatické podmínky při provádění prací
- prováděné práce a časový postup prováděných prací
- případné odchylky prováděných prací od dohodnuté technologie
- požadavky na spolupůsobení Objednatele
- mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku:
1.pracovník projektanta, pověřený výkonem autorského dozoru
2.státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu
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3.příslušné orgány státní správy
4.zmocnění zástupci Objednatele a technického dozoru stavby
5.zmocnění zástupci Zhotovitele
e) jestliže zmocněnec Objednatele nebo Zhotovitele nesouhlasí se zápisem druhé strany ve
stavebním deníku, je povinen po upozornění na provedení zápisu do třech pracovních dnů se k
zápisu vyjádřit. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
f) zmocněnci Objednatele je předáván po skončení díla originál stavebního deníku. První průpis
archivuje Zhotovitel po dobu deseti let po ukončení stavby. Druhý průpis bude náležet technickému
dozoru stavby.
g) dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky Smlouvy o
dílo, a to ani v případě kontrasignace oprávněných zástupců smluvních stran.
1.4 Zástupce Zhotovitele
1.4.1 Pokud není zástupce Zhotovitele jmenovitě uveden ve Smlouvě o dílo, předá Zhotovitel, před
datem zahájení prací zástupci Odběratele ke schválení jméno a osobní údaje osoby, kterou hodlá
Zhotovitel jmenovat zástupcem Zhotovitele. Jestliže souhlas není dán nebo je později odvolán, nebo
jestliže daná osoba nejedná jako zástupce Zhotovitele, Zhotovitel bezodkladně předá zástupci
Odběratele jméno a osobní údaje jiné osoby vhodné ke jmenování.
1.4.2 Jestliže má být zástupce Zhotovitele dočasně nepřítomen na staveništi během realizace stavby,
bude jmenována vhodná náhradní osoba. Jméno této náhradní osoby je Zhotovitel povinen
Objednateli bezodkladně písemně sdělit. V opačném případě odpovídá Zhotovitel za případně
vzniklou škodu.
1.5 Subdodavatelé Zhotovitele
1.5.1 Před zahájením prací je Zhotovitel povinen předat Objednateli seznam subdodavatelů včetně
dokladů, prokazující jejich kvalifikační způsobilost, právní identifikace s uvedením kontaktní osoby a
v průběhu stavby ho aktualizovat.
1.5.2 Zhotovitel nese odpovědnost za dodávky subdodavatelů stejně, jako kdyby dodávku prováděl
sám. Reklamace vad takových subdodávek objednatel uplatňuje u Zhotovitele, který za ně plně
zodpovídá.
1.5.3. Zadavatel se zavazuje, že odborné práce budou vykonávat výhradně pracovníci Zhotovitele,
kteří mají příslušnou kvalifikaci.
1.6 Bezpečnostní postupy
1.6.1 Zhotovitel, jeho pracovníci a subdodavatelé se zavazuje:
a) dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní, protipožární a hygienické předpisy a vytvořit podmínky
pro jejich dodržování, zejména pro práci ve výškách, zajistit, aby pracovníci na střeše využívali
instalovaný záchytný systém a vybavit je příslušnými bezpečnostními prvky,
b) nést odpovědnost a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi, zabránit
na staveništi pohybu osob, které k pohybu na staveništi nemají oprávnění,
c) zajistit, aby na staveništi nebyly zbytečné překážky, a tak se zabránilo ohrožení osob na staveništi,
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d) k přístupu na staveniště, ukládání materiálu, ukládání odpadu před likvidací používat pouze
určená místa, zajistit schůdnost, sjízdnost a údržbu používaných přístupových cest po celou dobu
realizace zakázky;
e) zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a případné hlídání na stavbě až do jejího dokončení a
převzetí, je-li to vzhledem k povaze díla nutné,
f) zajistit respektování pokynů a nařízení Koordinátora bezpečnosti práce
g) berou na vědomí, že dílo se provádí za plné činnosti Objednatele, proto je nezbytné všechny
činnosti s Objednatelem koordinovat a zajistit bezpečnost pracovníků Objednatele, pohybujících se
v areálu.
1.7 Zajištění jakosti
1.7.1 Zhotovitel je povinen dodržet kvalitativní požadavky, technické specifikace a požární odolnosti
použitých materiálů v souladu s projektovou dokumentací, technickými zprávami, rozpočtem stavby,
předloženou nabídkou a podepsanou Smlouvou o dílo při respektování uživatelských standardů
stavby, dodávky nebo služby.
1.8 Údaje o staveništi
1.8.1 Zhotovitel svým podpisem protokolu o předání a převzetí staveniště stvrzuje že:
a) obdržel všechny potřebné informace, pokud jde o rizika, nepředvídané události a další okolnosti,
které mohou ovlivnit jeho nabídku nebo stavbu, prostudoval projektovou dokumentaci dodávky vč.
výkazu výměr a neměl k ní námitky (případně si je vyjasnil)
b) si prohlédl a prověřil staveniště, jeho okolí a další dostupné informace zejména:
1. formu a povahu pracoviště včetně přípojek na veřejné sítě
2. rozsah a povahu práce a vybavení nutného pro provedení a dokončení prací a odstranění
všech vad,
3. právní předpisy, postupy a pracovní praxi v zemi apod.
a neshledává důvod, proč by plnění Smlouvy o dílo, sjednaný termín dokončení a předložený
rozpočet díla měl být ohrožen.
1.9. Ochrana životního prostředí
1.9.1 Zhotovitel podnikne veškeré kroky potřebné na ochranu životního prostředí (jak na staveništi,
tak mimo něj) a pro omezení škod a nadměrného zatěžování třetích osob a jejich majetku
znečištěním, hlukem a dalšími důsledky jeho činnosti.
1.9.2. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí ekologickou likvidaci všech odpadů, vzniklých při realizaci
díla a je povinen předložit Objednateli před kolaudací všechna potřebná potvrzení.
1.10. Elektřina, voda a plyn
1.10.1. Zhotovitel je oprávněn na základě písemného souhlasu Objednatele za úplatu používat pro
účely stavby ty zdroje elektřiny, vody, a dalších služeb , které jsou k dispozici na staveništi. Zhotovitel
poskytne, na vlastní náklady a riziko veškeré přístroje nutné k využívání těchto služeb a měření
spotřebovaného množství. Vzhledem k charakteru výroby není možno použít sociální zařízení
Objednatele.
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1.10.2. Spotřebovaná množství a splatné částky za tyto služby budou finančně vypořádány mezi
Zhotovitelem a Objednatelem. Nebude-li dohodnuto jinak, odečet se bude provádět vždy k
poslednímu dni v měsíci. Úhradu provede Zhotovitel na základě vystavené faktury se splatností 30
dnů.
1.11. Zabezpečení staveniště
1.11.1 Není-li stanoveno jinak, Zhotovitel odpovídá za to, že:
a) nepovolané osoby nebudou mít přístup na staveniště, pracovníci Zhotovitele nebo subdodavatelů
se nebudou volně pohybovat po areálu a nebudou vstupovat do výrobních nebo skladových prostor
Objednatele.
b) povolané osoby se budou omezovat na zaměstnance a pověřené osoby Zhotovitele a Objednatele
a na třetí osoby ohlášené Zhotoviteli Objednatelem nebo technickým dozorem stavby.
1.11.2 Zhotovitel je povinen řádně označit a zabezpečit místa výkopových prací, náhradní dopravní
značení apod.
1.11.3. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí zabezpečení stavby a zařízení staveniště od data převzetí
staveniště do data převzetí stavby Objednatelem po dokončení díla.
1.12. Všeobecné povinnosti Objednatele
1.12.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli příslušnou dokumentaci, potřebnou k provedení
díla.
1.12.2. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace.
1.12.3. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat
Koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
2. TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ, MATERIÁLY A PRACOVNÍ POSTUPY
2.1 Kontrola, kontrolní dny
2.1.1 Technický dozor stavby bude:
a) mít plný přístup do všech částí staveniště
b) během výroby a stavebních a montážních prací (na staveništi a kdekoliv jinde, kde probíhá
příprava na splnění díla) bude oprávněn prověřovat, kontrolovat, měřit a zkoušet materiály a práci vč.
dodržování technologických postupů.
c) celkový postup prací na díle bude kontrolován na kontrolních dnech, konaných , nebude-li
stanoveno Objednatelem jinak, vždy poslední pracovní den v měsíci za účasti zástupce Zhotovitele,
Objednatele a autorského dozoru. V případě potřeby je oprávněn svolat kontrolní den kterýkoli z
účastníků díla a to alespoň 3 pracovní dny před jeho konáním.
2.1.2 Zhotovitel poskytne zaměstnancům a pověřeným osobám Objednatele plnou příležitost k
vykonávání kontrolních činností, včetně toho, že jim poskytne příslušné bezpečnostní vybavení a
poskytne svá zařízení.
2.1.3 Zhotovitel je povinen oznámit s předstihem minimálně tří pracovních dnů technickému dozoru
části díla, že jsou dokončeny a připraveny k zakrytí. Zhotovitel nesmí stavební konstrukci zakrýt,
dokud není písemně protokolem nebo zápisem do stavebního deníku tato hotová část díla převzata.
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2.1.4 Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu provést likvidaci demontovaného
zařízení, které by mohl Objednatel dále účelně využít.
2.2 Provádění zkoušek a testů díla a jeho částí
2.2.1 Tento článek platí pro zkoušky a testy, jejichž provedení vyžadují platné právní předpisy,
projektová dokumentace, technické zprávy, povaha díla popř. Objednatel.
2.2.2 Zhotovitel spolu se zástupcem Objednatele a technickým dozorem stavby odsouhlasí čas a
místo pro určené zkoušky. Všechny náklady spojené s těmito zkouškami a testy vč. nákladů
Objednatele jdou k tíži Zhotovitele.
2.2.3 Zástupce Objednatele a technický dozor stavby může změnit místo nebo detaily zkoušek nebo
vydat pokyn Zhotoviteli, aby provedl dodatečné zkoušky.
2.2.4 Jestliže zkoušky prokážou, že zkoušená technologická zařízení, materiály nebo práce nejsou v
souladu s projektovou nebo technickou dokumentací a souvisejícími právními předpisy, ponese
náklady na provedení potřebných změn a případných nových zkoušek Zhotovitel.
2.2.5 Technický dozor stavby se vždy účastní každé zkoušky. Zhotovitel termín provádění zkoušky
vždy písemně oznámí Objednateli s minimálně 3 (tří) denním předstihem. Jestliže se technický dozor
stavby (TDS) nedostaví na dohodnuté místo ve smluvený čas, může Zhotovitel přistoupit ke zkouškám
jen, nedostal-li od technického dozoru stavby jiné pokyny. O výsledku zkoušek konaných bez TDS je
Zhotovitel povinen podat technickému dozoru písemně zprávu.
2.2.6 Jestliže Zhotovitel provede zkoušku bez přítomnosti zástupce Objednatele nebo technického
dozoru stavby, na kterou nebyl zástupce Objednatele nebo TDS včas přizván, má se za to, že
provedená zkouška je neplatná a Zhotovitel provede novou zkoušku a to za přítomnosti TDS. Veškeré
náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
2.2.7 Zhotovitel přizve k příslušným zkouškám, týkajících se sítí určené zástupce správců sítí, kteří
svým podpisem do protokolu o zkouškách potvrdí souhlas s výsledkem zkoušek. Totéž platí u
veškerých sítí před zakrytím. Bez splnění těchto povinností nebude dílo převzato.
2.2.8 Zhotovitel dodá zástupci Objednatele a technickému dozoru stavby bez odkladu řádně
potvrzené zprávy o zkouškách. Jakmile byly požadované zkoušky provedeny, TDS potvrdí Zhotoviteli
zprávy o zkouškách.
2.3 Odmítnutí provedené zkoušky
2.3.1 Jestliže v důsledku měření nebo zkoušení TDS, případně zástupci správců inženýrských sítí, zjistí,
že některá technologická zařízení, materiály nebo práce neodpovídají právním předpisům, projektové
nebo technické dokumentaci, nebo smluvním podmínkám, TDS nařídí Zhotoviteli, aby učinil taková
opatření, která zajistí, že zkoušky budou odpovídat těmto právním předpisům, projektové nebo
technické dokumentaci a smluvním podmínkám.
2.3.2 Náklady spojené s nutností opakování zkoušek jdou plně k tíži Zhotovitele.
3. ZAHÁJENÍ PRACÍ, ZPOŽDĚNÍ A PŘERUŠENÍ PRACÍ
3.1 Předání staveniště
3.1.1. Termíny postupu díla budou uvedeny ve Smlouvě o dílo
3.1.2 Protože se jedná o projekt hrazený z dotačních prostředků, je Zhotovitel povinen zajistit (na
náklady Objednatele), aby při zahájení díla byly splněny podmínky pokynů pro publicitu dle pokynů
poskytovatele dotace.
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3.1.3 Zhotovitel je povinen respektovat pokyny Objednatele pro vybudování deponie v rozsahu
potřebném pro realizaci díla na pozemcích k tomu určených a vymezených v areálu Objednatelem. V
případě, že Zhotovitel použije veřejný prostor, je povinen si zařídit správní rozhodnutí potřebná ke
zbudování zařízení staveniště nebo deponií. Případné náklady na vybudování, provoz a odstranění
zařízení staveniště, včetně uvedení pozemků do původního nebo projektovaného stavu jsou zahrnuty
v ceně díla.
3.1.4 Zhotovitel provede taková opatření, aby plocha staveniště nebyla znečištěna ropnými a jinými
produkty a nedocházelo poškození životního prostředí. V opačném případě odpovídá za eventuálně
vzniklou škodu.
3.1.5. Zhotovitel zajistí v rámci pracoviště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru
projektanta, technického dozoru Objednatele, a pro činnost Koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi.
3.2 Harmonogram prací
3.2.1 Zhotovitel vypracuje podrobný harmonogram postupu prací, zpracovaný výhradně v členění po
jednotlivých týdnech, přičemž týden začíná v pondělí a končí nedělí, který se stane nedílnou součástí
Smlouvy o dílo. V harmonogramu budou uvedeny jednotlivé činnosti, termíny dokončení jednotlivých
částí díla s uvedením jednotlivých uzlových bodů.
3.3 Přerušení práce
3.3.1 Zástupce Objednatele nebo TDS může kdykoli vydat Zhotoviteli pokyn, aby přerušil postup prací
na celé stavbě nebo její části. Během tohoto přerušení bude Zhotovitel chránit, uskladňovat a
zabezpečovat tuto část stavby před jakýmkoliv chátráním, ztrátou nebo poškozením na vlastní
náklady.
3.3.2 O dny, kdy bylo plnění díla ze strany Objednatele přerušeno, vzniká Zhotoviteli nárok na
prodloužení termínu pro dokončení díla.
4. PŘEVZETÍ DÍLA OBJEDNATELEM
4.1 Předání a převzetí díla
4.1.1 Zhotovitel se zavazuje odevzdat a Objednatel převzít dílo ve lhůtách stanovených ve Smlouvě o
dílo.
4.1.2 V případě, že dílo bude rozděleno na etapy, bude každá etapa předána jako samostatný celek,
pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.
4.1.3 Dílo je splněno:
a) jeho řádným ukončením, podpisem Protokolu o předání a převzetí díla, podepsaného pověřenými
nebo statutárními zástupci obou smluvních strana kde je konstatováno, že dílo je bez jakýchkoliv vad
a nedodělků, připojeno na energetickou soustavu ČEZ, staveniště je vyklizeno a dílo je úspěšně
zkolaudováno.
4.1.4 Objednatel není povinen převzít dílo za předpokladu, že:
a) obsahuje jakékoli vady, nedodělky, nebylo připojeno na energetickou soustavu ČEZ a nebylo
zkolaudováno,
b) nebyly provedeny veškeré potřebné inspekce a zkoušky a výsledky nebyly předány Objednateli,
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c) dílo nemá vlastnosti stanovené právními předpisy, Smlouvou o dílo, projektovou dokumentací
nebo technickými normami, není připojeno do trafostanice Objednatele, na distribuční síť ČEZ, nebo
je nefunkční,
d) Zhotovitel nepředá Objednateli veškerou dokumentaci vztahující se k dílu, zejména dokumentaci
skutečného provedení díla, příručky provozu a údržby, místně bezpečnostní předpis v souladu s
technickými specifikacemi tak, aby Objednatel mohl příslušnou část stavby provozovat, udržovat,
demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat a veškerou další dokumentaci související s
dílem (např. potvrzení o uložení odpadů na skládce nebo o jejich ekologické likvidaci, certifikáty a
záruční listy k použitým materiálům a subdodávkách, certifikáty o požární odolnosti, příslušná
prohlášení o shodě, apod.)
e) Zhotovitel nezajistil veškerá potřebná oznámení, úřední povolení, inspekce či rozhodnutí
stanovené příslušnými právními předpisy a normami.
4.1.5 Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen převzít dílo i za předpokladu, že bude obsahovat
drobné vady; v tom případě budou tyto drobné vady zaznamenány v zápisu o předání a převzetí díla
a stanovena lhůta k jejich odstranění.
4.1.6 Zhotovitel písemně oznámí Objednateli 7 (sedm) pracovních dnů předem, že je připraven dílo
předat. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení subdodavatele, jejichž účast je nutná k
řádnému předání díla, Objednatele, Technický dozor stavby a případně autorský dozor projektanta.
Přejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě Objednateli o svolání přejímacího řízení.
Zhotovitel se zavazuje vyklidit pracoviště do 10-ti dnů od předání a převzetí díla.
4.2. Dokumentace skutečného provedení díla
4.2.1. bude provedena podle následujících zásad:
a) Zhotovitel do projektové dokumentace průběžně zřetelně vyznačí všechny změny, k nimž došlo v
průběhu zhotovení díla,
b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, Zhotovitel označí nápisem
„beze změn“,
c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem
a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a
razítkem Zhotovitele,
d) u výkresů obsahujících změnu proti schválené projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na
doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její
souhlasné stanovisko a odkaz na doklad, jímž byla změna odsouhlasena projektantem a případně
povolena příslušným stavebním úřadem.
e) Zhotovitel zajistí na vlastní náklady geodetické zaměření skutečného provedení díla oprávněným
zeměměřičským inženýrem a bude předáno Objednateli ve stavu, splňujícím náležitosti pro vklad do
KN
f) dokumentaci skutečného provedení stavby Zhotovitel předá Objednateli 3x v tištěné formě, 1x v
elektronické formě ve formátu DWG a PDF na flesh disku .
g) dokumentace skutečného provedení bude doplněna podrobnou fotodokumentací v elektronické
podobě z průběhu prací .
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5. ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA VADY
5.1 Dokončení zbývajících prací, odstranění vad, záruční doba
5.1.1. Záruční doba začíná běžet datem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a od data
úspěšné kolaudace. Záruční doba se přerušuje v případě oprávněné reklamace vady díla v záruční
době a to od data uplatnění reklamace do dne, kdy byla vada odstraněna a byl o tom sepsán a
podepsán oběma stranami zápis.
5.1.2. Zhotovitel poskytne záruku:
na nosnou konstrukci panelů, na jejich připevnění na plášť haly a na těsnost a zajištění
připevňovacích prvků proti pronikání vody do konstrukcí a opláštění haly minimálně v délce 60 (slovy:
šedesát) měsíců
-

na panely provozní záruka minimálně 23 let s garancí výkonu min. 85% po 25 letech provozu,
na střídače minimálně 15 let, minimální účinnost po 15 letech 98 %

-

na ostatní části díla minimálně 60 měsíců.

Po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti předpokládané projektovou
dokumentace, obecně závaznými právními předpisy, technickou dokumentací a smluvními
podmínkami. Zhotovitel je povinen buď bezplatně odstranit vady, nebo poskytnout přiměřenou slevu
z ceny díla, a to podle volby Objednatele. K odstranění vady vyzve Objednatel Zhotovitele bez
zbytečného odkladu písemně.
5.1.3. Termíny pro odstranění vad díla v záruční době stanoví Smlouva o dílo. Odstranění těchto vad
bude Zhotovitelem a Objednatelem protokolárně potvrzeno včetně uvedení data sepsání takového
protokolu. Jestliže Zhotovitel ve stanovené lhůtě vady neodstraní, je Objednatel oprávněn vady
odstranit na náklad Zhotovitele a je oprávněn uplatnit smluvní pokutu.
5.1.4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy neuznává, že za vadu odpovídá. V
takových sporných případech nese náklady Zhotovitel až do rozhodnutí o odpovědnosti za vadu.
5.1.5. Záruční doba na reklamovanou část díla neběží (zastaví se) po dobu od doručení výzvy k
odstranění vad do data podpisu protokolu o odstranění reklamovaných vad.
5.1.6. Objednatel bude užívat dílo v době záruky dle provozního řádu zpracovaného Zhotovitelem.
Zhotovitel provádí záruční opravy, běžnou údržbu, prohlídky, servis, revize veškerého zařízení po
dobu záruky. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku nedodržení pokynů pro užívání, které
Zhotovitel Objednateli prokazatelně předal.
6. ZMĚNY A DODATKY
6.1 Změnové řízení
6.1.1 Veškeré změny navržené za trvání Smlouvy o dílo lze provést pouze na základě písemné dohody
obou smluvních stran , a to vzestupně číslovanými dodatky.
6.1.2 Zhotovitel musí předložit změnový list ke každé změně týkající se úpravy rozpočtu (ceny) díla,
který byl součástí původní nabídky Zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na veřejnou
zakázku. Toto se týká jak víceprací, tak též tzv. méněprací.
V případě změn rozsahu u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny
stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
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V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena využitím
jednotkové ceny aktuálního ceníku URS, snížená shodným procentem, které bylo Zhotovitelem
použito při zpracování nabídky pro výběrové řízení.
6.1.3 Zhotovitel neprovede žádnou změnu díla bez souhlasu Objednatele.
7. CENA DÍLA, PLATBY, ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ, POJIŠTĚNÍ
7.1 Cena díla
7.1.1 Cena díla je cena smluvní a její výše je maximální, po celou dobu realizace díla a lze jí překročit
pouze za podmínek stanovených v těchto Obchodních podmínkách nebo ve Smlouvě o dílo. Snížení
ceny je možné v souladu s článkem 7.2.2. těchto Obchodních podmínek.
Zhotovitel je povinen výkaz výměr před předložením nabídky překontrolovat vč. případného
porovnání s reálným stavem na staveništi. Zjistí-li Zhotovitel nesoulad mezi výkazem výměr,
projektovou dokumentací, případně realitou na stavbě, požádá písemně Objednatele o dodatečné
informace k zadávacím podmínkám, jinak se má za to, že s jednotlivými položkami uvedenými ve
výkazu výměr souhlasí a rozsah prací dle projektové dokumentace je obsažen v nabídkové ceně.
Zhotovitel je povinen ocenit všechny položky výkazu výměr, zachovat označení položky, zachovat
písemný popis obsahu položky, zachovat řazení položek do oddílů a dílčích rozpočtů a v rozpočtech
ocenit VRN podle zadání ve výkazu výměr (vedlejší rozpočtové náklady). Změny v zadaném množství
prací, změny měrných jednotek a připisování dalších položek Zhotovitelem je nepřípustné. Takto
provedené změny v soupisu prací znemožní objektivní vyhodnocení všech nabídek, a proto jsou
důvodem pro případné vyřazení uchazeče ze zadávacího řízení. Jakýkoliv nesoulad mezi výkazem
výměr a položkovým rozpočtem předloženým v nabídce může být považován za nesplnění zadávacích
podmínek a může být důvodem pro vyřazení nabídky ze zadávacího řízení.
Zhotovitelem oceněný položkový rozpočet ve struktuře soupisu prací bude zpracován tak, aby se
mohl stát přílohou smlouvy o dílo. Tento položkový rozpočet Zhotovitel předloží v nabídce v tištěné i
elektronické podobě v MS Excel nebo jiném kompatibilním tabulkovém formátu.
7.1.2 Cena musí být zpracována (a následně plnění zakázky fakturováno) v českých korunách (Kč) a
musí být podložena kalkulací jednotlivých položek.
Cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu
zakázky dle projektové dokumentace včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu
zakázky. Součástí ceny díla jsou také náklady na prováděné záruční opravy vč. náhradních dílů,
všechny kontroly, servisní a záruční prohlídky a revize, dané příslušnými normami a předpisy a to po
dobu záruční doby. Součástí ceny je zajištění připojení na trafostanici Objednatele, na energetickou
soustavu ČEZ, kolaudace vč. všech potřebných dokladů, které je Zhotovitel povinen zajistit pro řádné
splnění díla a kolaudaci vč. dokumentace skutečného provedení díla a předat je Objednateli ke
kolaudaci. Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navyšovat.
7.1.3 Cena dále zahrnuje zejména náklady na sjednaná pojištění, případnou bankovní záruku,
zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru, Koordinátora bezpečnosti práce,
koordinační a kompletační činnost, zajištění potřebné agendy se stavebním úřadem ve smyslu
zajištění všech potřebných dokladů, případně činností a úkonů vyplývajících z požadavků stavebního
úřadu, vyhotovení potřebných dokumentací, geodetické zaměření.
7.1.4 Celková cena bude uvedena na krycím listu nabídky a v návrhu kupní smlouvy v členění:
nabídková cena bez DPH, samostatně DPH s příslušnou sazbou (případně informaci o osvobození od
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DPH) a nabídková cena včetně DPH. K ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době
vystavení faktury.

7.2 Fakturace a změna ceny díla
7.2.1 Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu příslušné dokončené části díla na základě daňového dokladu
(„faktura“), vystaveného Zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu k poslednímu dni v
měsíci, kdy byly provedeny a dokončeny příslušné ucelené položky rozpočtu a dokončené dílo bylo
odsouhlaseného TDS. Zhotovitel zpracuje Soupis provedených prací ve struktuře kompletního
položkového rozpočtu Smlouvy o dílo a dále v členění sloupců:
a) celkové množství dle rozpočtu díla, (počet jednotek, jednotková cena, cena za položku)
b) fakturované množství v běžném měsíci a
c) zbývající množství jednotek, nevyfakturované částky.
Splatnost faktury je 30 (třicet) dnů ode dne doručení faktury objednateli. Faktura musí obsahovat
veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a daňových předpisů a označení příslušného dílčího
plnění. V případě, že faktura nebude obsahovat veškeré náležitosti nebo bude obsahovat chybné či
neúplné údaje, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli ve lhůtě splatnosti k opravě či doplnění. Po
opětovném doručení opravené či doplněné faktury Objednateli počíná běžet nová lhůta splatnosti.
7.2.2 Případná změna ceny díla je možná jen tehdy, jestliže Objednatel požaduje práce, které nejsou
v předmětu díla, při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a
Zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat a mají podstatný vliv na cenu díla, při realizaci se
zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem. Případné změny musí být předem
písemně odsouhlaseny Objednatelem a budou po dokončení prací fakturovány samostatným
dokladem (fakturou), která bude splňovat náležitosti uvedené v těchto podmínkách). Bez předchozí
písemné dohody se statutárním zástupcem Objednatele o rozsahu víceprací nemá Zhotovitel právo
na jejich zaplacení.
V případě, že Objednatel v průběhu díla bude požadovat vypuštění některých prací předmětu díla,
ocení se tyto práce položkami rozpočtu prací ze Smlouvy o dílo a o tyto neprovedené práce se sníží
cena díla. Zhotovitel má však povinnost upozornit Objednatele, pokud by neprovedení prací mělo vliv
na kvalitu díla, jeho statiku nebo bezpečnost využívání díla.
7.2.3 Faktury budou doručeny na adresu sídla Objednatele uvedenou v záhlaví Smlouvy
o dílo ve dvou (dvou) stejnopisech a musí splňovat náležitosti stanovené zákonem (zákon
č.235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění) a musí obsahovat:
- název a číslo projektu
- označení faktury a její číslo
- název a sídlo zhotovitele
- název a sídlo objednatele
- bankovní spojení zhotovitele
- IČ a DIČ zhotovitele a objednatele
- datum zdanitelného plnění, datum vystavení a datum splatnosti
- razítko a podpis zhotovitele
- cenu díla, fakturovanou částku bez DPH, DPH a cenu celkem
- v případě, že dílo patří do režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č.
235/2004 Sb., zákon o DPH v platném znění, bude faktura vystavena dle příslušných ustanovení
zákona o DPH a obsahovat text: „Fakturované zdanitelné plnění podléhá režimu přenesené daňové
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povinnosti dle § 92e zákona o DPH č. 235/2004 Sb. v platném znění. Výši daně je povinen doplnit a
přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno“
- v případě, že dílo nepatří do režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb.,
zákon o DPH, v platném znění, bude faktura vystavena v souladu s příslušnými ustanovení zákona o
DPH (základ daně bez DPH, částka DPH, cena včetně DPH).
- Nedílnou součástí faktury je Soupis dokončených prací, zpracovaný dle bodu 7.2.1. těchto
Obchodních podmínek, podepsaný TDS.
7.2.4 Zhotoviteli nebude Objednatelem poskytována záloha na zaplacení ceny díla.
7.3 Zajištění provádění díla, zádržné a pojištění odpovědnosti
7.3.1. Zhotovitel poskytne Objednateli zajištění závazku za řádné dokončení díla ve sjednaném
termínu formou zádržného. Výše zádržného činí 5% z fakturovaného dílčího plnění ceny díla.
Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli zadrženou část ceny díla po případném odečtení nároků ze
smluvních pokut a penále do patnácti dnů po předání a převzetí díla a úspěšné kolaudaci. Zhotovitel
má právo místo zádržného nabídnout Bankovní záruku ve stejné výši, jako je zádržné.
7.3.2 Zhotovitel poskytne Objednateli zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek formou
zádržného. Výše zádržného činí 5% z každého fakturovaného dílčího plnění ceny díla. Po předání a
převzetí díla Zhotovitel na celkovou částku zádržného sjedná neodvolatelnou bankovní záruku na
celou záruční dobu a originál předá Objednateli. Následně Objednatel zadrženou částku Zhotoviteli
doplatí. Objednatel je povinen do patnácti dnů po uplynutí záruční doby uvolnit, po případném
odečtení nároků ze smluvních pokut a penále, Zhotoviteli nevyužitou část bankovní záruky.
7.3.3. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná, bezpodmínečná a splatná bez nutnosti
předchozí výzvy a bez námitek či omezujících podmínek do 5 (pěti) dnů od obdržení první písemné
výzvy Objednatele. Bankovní záruka za provedení díla musí být vystavena pouze bankou, která byla
zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
7.3.4 . Objednatel bude oprávněn čerpat ze zádržného nebo z bankovní záruky jakoukoli částku až do
její celkové výše v případě, že:
-Dílo není realizováno v souladu s podmínkami Smlouvy či Zhotovitel neplní své závazky vyplývající ze
Smlouvy a Objednatel bude mít oprávnění využít smluvní sankce, nebo
-Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu, smluvní pokutu nebo penále, k níž je podle
Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna,
- Zhotovitel neodstraní vady díla, uplatněné v rámci záruční doby ve sjednaných lhůtách a
Objednatel uplatní smluvní pokutu nebo penále
7.3.5. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání Smlouvy o dílo zajistit a udržovat pojištění své
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti a pojištění
stavebně montážních rizika, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo
montážních prací a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění v hodnotě celkové
nabídkové ceny Díla, uvedené v nabídce Zhotovitele na plnění Zakázky (dále jen „Nabídková cena“),
bez DPH a to se spoluúčastí Zhotovitele do max. částky 10 000Kč (desettisíc korun českých).
Zhotovitel je povinen předložit Objednateli nejpozději před podpisem Smlouvy o dílo a následně
rovněž kdykoliv po dobu trvání Smlouvy o dílo po předchozí žádosti Objednatele platnou pojistnou
smlouvu, potvrzení příslušné pojišťovny a potvrzení o provedené úhradě pojistné částky, prokazující
existenci pojištění v rozsahu požadovaném v tomto odstavci.
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Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám a pojištění rizika z
provádění stavebně montážních prací musí rovněž zahrnovat i pojištění všech subdodavatelů
Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu
sjednali i všichni jeho subdodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle
Smlouvy o dílo. Pojistnou smlouvu předloží Zhotovitel Objednateli při podpisu Smlouvy o dílo.
7.4. Úhrada dílčí faktury
7.4.1 Objednatel je oprávněn proplatit jednotlivé dílčí faktury v jednotlivých měsících snížené o
zádržné v celkové výši 10% z fakturované částky.
7.5. Konečné vyúčtování
7.5.1 Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování – konečnou fakturu do 15 kalendářních dnů od
ukončení díla po splnění následujících podmínek: musí být již podepsán protokol o předání a převzetí
díla, písemně potvrzené odstranění všech vad, potvrzení o připojení do distribuční soustavy ČEZ a
úspěšně ukončena kolaudace díla. V této faktuře budou zúčtovány předchozí platby.
8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY OBJEDNATELE
8.1 Výzva k nápravě
8.1.1 Jestliže Zhotovitel nesplní některou povinnost podle Smlouvy o dílo, zejména o oblasti kvality
díla, neplnění harmonogramu nebo obecně závazných předpisů, vyzve Objednatel písemným
oznámením Zhotovitele, aby vady nebo nedostatky napravil ve stanovené lhůtě. Lhůta pro odstranění
nedostatků je 15 dní.
8.2 Odstoupení ze strany Objednatele
8.2.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo, jestliže:
a) Zhotovitel nesplní výzvu k nápravě
b) Zhotovitel opustí dílo nebo nepokračuje v plnění svých povinností podle Smlouvy o dílo,
c) Zhotovitel zadá celé dílo jako subdodávku nebo postoupí zakázku bez požadovaného
souhlasu,
d) bylo proti Zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, přijal rozhodnutí o vstupu do likvidace,
není schopen plnit své peněžité závazky, je ve stavu hrozícího úpadku nebo pokud dojde k
jakémukoliv kroku nebo události, které by měly podobný efekt jako kterýkoli z uvedených kroků nebo
událostí.
e) provádí dílo v rozporu s projektovou dokumentací, technologickými postupy, stavebními
předpisy, předpisy o bezpečnosti práce a ochraně životního prostředí
8.2.2 Nastane-li kterákoli z těchto událostí nebo okolností, může Objednatel odstoupit od Smlouvy o
dílo a vypovědět Zhotovitele z již předaného staveniště. Smlouva o dílo zaniká (pozbývá platnosti)
dnem, ve kterém bylo oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně. Strany se mohou
dohodnout na tom, že Zhotovitel dokončí rozpracované dílčí plnění.
8.2.3 Rozhodnutím Objednatele odstoupit od Smlouvy o dílo zanikají všechna práva Zhotovitele ze
smlouvy. Objednatel má nárok na náhradu škody a smluvní pokuty.
8.2.4 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 10 dnů po výpovědi Smlouvy o dílo a předat zástupci
Objednatele nebo technickému dozoru stavby veškerý předaný materiál a dokladovou část.
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8.3 Platba po odstoupení
8.3.1 Poté, co došlo k odstoupení od Smlouvy o dílo, může Objednatel odmítnout další platby
Zhotoviteli, dokud nejsou přesně stanoveny ceny provedených prací, jejich dokončení a odstranění
všech vad, škody způsobené zpožděním při dokončení a všechny další škody a náklady, způsobené
Objednateli a nároky z nich nejsou ze strany Zhotovitele vyrovnány.
9. PŘERUŠENÍ PRACÍ NEBO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY ZHOTOVITELE
9.1 Odstoupení ze strany Zhotovitele
Zhotovitel je oprávněn k odstoupení od Smlouvy o dílo:
9.1.1, jestliže Zhotovitel neobdrží fakturovanou splatnou částku do 60 dnů po uplynutí lhůty
splatnosti.
9.1.2. jestliže bylo proti Objednateli zahájeno insolvenční řízení, přijal rozhodnutí o vstupu do
likvidace, není schopen plnit své peněžité závazky, je ve stavu hrozícího úpadku
9.1.3 Odstoupením od smlouvy se Zhotovitel nezbavuje povinnosti přijmout taková opatření, aby
Objednateli nevznikla škoda. Zhotovitel je povinen dokončit ty práce, které by zapříčinily zejména
znehodnocení, poškození díla, krácení či nepřiznání dotace či jinou újmu a zpracovat soupis takto
provedených prací a dále soupis těch prací, které je potřeba provést pro dokončení celého díla.
10. RIZIKO A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
10.1 Náhrada škod
10.1.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby Objednateli nevznikla škoda. Pokud Objednateli vznikne
škoda neplněním povinností Zhotovitele nebo jinou Zhotovitelovou činností příp. nečinností či
porušováním právních předpisů a podmínek poskytovatelů dotace, nahradí Zhotovitel Objednateli
škodu a ušlý zisk.
10.1.2 Zhotovitel plně odpovídá též za škodu vzniklou Objednateli činností subdodavatelů
Zhotovitele.
10.2 Péče Zhotovitele o stavbu
10.2.1 Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za péči o stavbu od data zahájení prací a do doby, kdy
odpovědnost za dílo přejde na objednatele.
11. SANKCE
11.1 Nedodržení termínu dokončení díla
11.1.1 Objednatel má právo požadovat při nedodržení termínu dokončení díla či každé jednotlivé
části dle harmonogramu prací, které jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo nebo její příloze zaplacení
smluvní pokuty ve výši 0,1% za každý den prodlení, pokud není ve Smlouvě o dílo dohodnuto jinak.
11.1.2 V případě, že Zhotovitel nepředá Objednateli řádně a včas dokončené dílo a následkem bude
nesplnění podmínek dotačního programu, což bude mít za následek neposkytnutí dotace či její
krácení, případně povinnost Objednatele vrátit již poskytnutou dotaci nebo její část, vzniká
Objednateli nárok na uplatnění takto vzniklé škody na Zhotoviteli včetně všech případných penalizací
a pokut.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

11.2 Nedodržení termínu odstraňování přejímacích vad
11.2.1 Objednatel má právo při nedodržení termínu odstranění vad zjištěných při předávacím řízení,
které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, na zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000,Kč za každou neodstraněnou vadu a každý den prodlení.
11.3 Nedodržení termínu odstranění záručních vad
11.3.1 Objednatel má právo při nedodržení termínu odstranění záručních vad na zaplacení smluvní
pokuty ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.
11.3.2 Pokud odstraňování reklamovaných vad bude prováděno jiným subjektem než Zhotovitelem,
Zhotovitel se nezbavuje povinnosti uhradit výše uvedenou sankci Objednateli.
11.3.3 Pro výpočet výše smluvní pokuty je rozhodný den uvedený v potvrzení odstranění
reklamované vady.
11.3.4 Pro odstranění vad se Zhotovitel se zavazuje nastoupit a odstranit vady v rámci záruční
opravy, která znemožňuje další výrobu elektrické energie v sekci do 48 hodin od nahlášení závady,
nastoupit a odstranit vady v rámci záruční opravy, která neznemožňuje výrobu elektrické energie v
sekci do jednoho týdne a nastoupit a odstranit mimozáruční opravy do 72 hodin od jejího nahlášení.
11.4 Nedodržení termínu zahájení prací na stavbě
11.4.1 Objednatel má právo při nedodržení termínu prací dle čl. 3.2.1 obchodních podmínek, na
zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení.
11.5 Nesplnění povinnosti přizvat zástupce Objednatele před zakrytím konstrukcí
11.5.1 Objednatel má právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000,- Kč za nesplnění povinnosti
přizvat zástupce objednatele nebo TDS k částem díla (konstrukcím), které budou trvale zakryty nebo
se stanou trvale nepřístupnými.
11.6 Neuhrazení faktury ve lhůtě splatnosti
11.6.1 Zhotovitel má právo na zaplacení úroku z prodlení Objednatelem ve výši 0,05% z fakturované
částky, která nebyla uhrazena ve stanovené lhůtě splatnosti.
11.7 Ostatní sankce
11.7.1 Objednatel má právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000,- Kč za každé nesplnění
povinnosti vést stavební deník v souladu s těmito Obchodními podmínkami.
11.7.2 Objednatel má právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000,- Kč za každé prokázané
porušení bezpečnostních předpisů.
11.7.3 Objednatel má právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000,- Kč za každé nesplnění
povinnosti stanovených těmito obchodními podmínkami nebo Smlouvou o dílo.
11.7.4 Objednatel má právo na zaplacení úroku z prodlení sankčního peněžitého závazku, s jehož
plněním je Zhotovitel v prodlení, ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den, v němž
prodlení Zhotovitele trvá.
11.7.5 Objednatel má právo započíst výši uplatněných sankcí vůči plnění fakturovanému
Zhotovitelem v dílčí nebo konečné faktuře.
11.7.6. Všechny sankce dle čl.11 Sankce jsou splatné na základě vystavené faktury se splatností 14.
dní.
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11.8 Vztah k náhradě škody
11.8.1 Vznikem povinnosti zaplatit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen ani omezen
nárok oprávněné smluvní strany na náhradu škody a smluvní pokuta se na náhradu škody
nezapočítává.
12. DORUČOVÁNÍ A VZÁJEMNÝ STYK
12.1 Všechna oznámení a výzvy vyplývající z těchto Obchodních podmínek nebo Smlouvy o dílo
budou vždy podávána písemně a budou doručena proti podpisu buď osobně do podatelny adresáta,
zásilkou s dodejkou do vlastních rukou adresátovi na jejich adresu sídla uvedenou v záhlaví Smlouvy
o dílo, nebo datovou zprávou,. Má-li být doručováno prostřednictvím datové schránky, strany
Smlouvy o dílo uvedou ID jejich datových schránek v záhlaví Smlouvy o dílo.
12.2 Jakékoli oznámení či výzva, které mají být podle těchto Obchodních podmínek nebo Smlouvy o
dílo doručeny, se budou považovat za doručené jejich převzetím adresátem nebo odmítnutím
převzetí nebo pátým pracovním dnem uložení písemnosti na poště, a to podle toho, která ze
skutečností nastane dříve.
12.3 Písemnost se považuje za doručenou i v případě, že se již druhá smluvní strana na adrese
uvedené v záhlaví Smlouvy o dílo nezdržuje nebo pokud změnila sídlo, ale druhé smluvní straně tuto
změnu písemně neoznámila.
TYTO OBCHODNÍ PODMÍNKY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SMLOUVY O DÍLO A JSOU JEJÍ PŘÍLOHOU
Č.3. POKUD STANOVÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY NĚCO JINÉHO NEŽ SMLOUVA O DÍLO, MÁ PŘEDNOST
PODEPSANÁ SMLOUVA O DÍLO.

Teplice 15.7.2022

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Příloha č. 5 k Zadávací dokumentaci
S M L O U V A O D Í L O číslo 96
k zakázce
„Instalace FVE systému ve společnosti HIT OFFICE s.r.o.“
Proboštov, Projekt č. CZ 01.3.10/0.0/0.0/19_316/0023401

na adrese Kpt. Jaroše 400, 41712

Smluvní strany
Objednatel:

HIT OFFICE s.r.o.

se sídlem:

Novosedlická 999, 415 01 Teplice

zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl C, vložka 11420
jednající:

Ing. Jiří Šťastný CSc., jednatel

IČ:

60467801

DIČ:

CZ60467801

bankovní spojení: ČSOB a.s. číslo účtu:

915019463 /0300

datová schránka: yukucsv
(dále jen „Objednatel nebo Zadavatel“)
a
Zhotovitel:

doplní uchazeč

se sídlem:

doplní uchazeč

IČ:

doplní uchazeč

bankovní spojení: doplní uchazeč

jednající:
DIČ:

doplní uchazeč
doplní uchazeč
číslo účtu: doplní uchazeč

datová schránka: doplní uchazeč
společnost zapsána v obch. Rejstříku Krajského soudu v ……….. doplní uchazeč, oddíl…….. doplní
uchazeč, vložka ………….doplní uchazeč
(dále jen „zhotovitel“)
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění, tuto Smlouvu o dílo:

I. Prohlášení a účel smlouvy
1. Tato Smlouva o dílo je uzavřena v českém jazyce a komunikace s pracovníky Zhotovitele bude
probíhat výhradně v českém nebo slovenském jazyce. Statutární orgány (příp. další osoby
oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu
s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez
dalšího tuto Smlouvu o dílo. Nedílnou součástí této Smlouvy o dílo jsou požadavky zveřejněné
v Zadávací dokumentaci, Obchodní podmínky zakázek na dodávky (příloha č. 3 této smlouvy) a
závazky z nich plynoucí.
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2 .Zhotovitel prohlašuje a v rámci předložené nabídky doložil, že má všechna potřebná
podnikatelská oprávnění a dostatek finančních zdrojů k provedení díla dle této smlouvy a že i v
dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.
3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku na
dodávku montážních prací, s názvem „Instalace FVE systému ve společnosti HIT OFFICE s.r.o.“ na
adrese Kpt. Jaroše 400, 417 01 Proboštov. V rámci výše uvedeného zadávacího řízení byla nabídka
zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Dílo je
spolufinancováno dotací MPO a evropských fondů. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli řádně a
včas dokončené Dílo, případně Dílo nebude mít parametry dle Projektové dokumentace, Zadávací
dokumentace, Obchodních podmínek a této Smlouvy o dílo a následkem bude nesplnění podmínek
dotačního programu a neposkytnutí dotace či její krácení, případně povinnost Objednatele vrátit již
poskytnutou dotaci nebo její část, vzniká Objednateli nárok na uplatnění takto vzniklé škody na
Zhotoviteli včetně všech případných penalizací a pokut.

II.

Výchozí údaje o stavbě, předmět díla

Název stavby: „Instalace FVE systému ve společnosti HIT OFFICE s.r.o.“ na adrese Kpt. Jaroše 400,
41712 Proboštov, Projekt č. CZ 01.3.10/0.0/0.0/19_316/0023401
1.

Rozsah předmětu díla je stanoven a řídí se:

a)
projektovou dokumentací zpracovanou společností SYVEL plus, s.r.o., se sídlem Nelsonská
8, 417 05 Osek u Duchcova, (dále jen „PD“) vč. všech průvodních a technických zpráv a soupisu
dodávek a prací s výkazem výměr (příloha č. 1 této smlouvy o dílo- pro účely Zadávací
dokumentace se v tomto návrhu Smlouvy o dílo nepřikládá), Současně se zavazuje respektovat
podmínky vnějších orgánů, stavebního povolení a požadavky Smlouvy o připojení výrobny k
distribuční soustavě vysokého napětí číslo 21_VN_1010158266 a všech jejich příloh ze dne
3.1.2022.
POZOR: Pokud je kdekoli v Projektové dokumentaci, technických zprávách, ve výkazu výměr,
případně v Zadávací dokumentaci uveden počet fotovoltanických panelů o výkonu 420Wp 204 ks,
mění se tento počet na 200 ks, a počet fotovoltanických panelů o výkonu 400Wp se mění ze 164 ks
na 168 ks. Celkový výkon FVE 151,2 kWp se nemění.
b)
oceněným rozpočtem stavby, vyhotoveným Zhotovitelem dle zadaného soupisu prací s
výkazem výměr (příloha č. 2 této smlouvy o dílo- pro účely Zadávací dokumentace se nepřikládá)
c)
obchodními podmínkami zakázek montážních prací, vydaných HIT OFFICE s.r.o. dne
2.8.2021, které jsou nedílnou součástí této Smlouvy o dílo (příloha č. 3 této Smlouvy o dílo - pro
účel Zadávací dokumentace se nepřikládá).
d) specifikací v bodě 2 a 3 tohoto článku (níže)

2. Předmět díla
Předmětem zakázky je dodávka a instalace fotovoltanické elektrárny na střechu skladovací haly v
areálu HIT OFFICE s.r.o., na adrese Kpt. Jaroše 400, 417 01 Proboštov u Teplic o výkonu 151,2 kWp,
napojení na stávající trafostanici, připojení do energetické sítě ČEZ podle požadavků Smlouvy o
připojení výrobny k distribuční soustavě vysokého napětí číslo 21_VN_1010158266 a všech jejich
příloh ze dne3.1.2022 vč. protokolu o připojení, řízení výkonu FVE, datové propojení jednotlivých
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prvků pro snímání a řízení výkonu FVE, napojení na dálkový dohled přes webovou aplikaci,
případné prostupy rozvodů a instalací střešním pláštěm nebo stěnami musí být utěsněny v souladu
s ČSN 730810, kap. 6.2., Součástí dodávky je dodání všech požadovaných revizí, protokolů o měření
a nastavení, označení bezpečnostními tabulkami, osazení hasícím přístrojem, dokumentace
skutečného provedení, záruční listy k použitým komponentům, návody k obsluze zařízení,
provozně bezpečnostní předpis, prohlášení o shodě dodávky, (kabel od trafostanice k rozvaděči
FVE a ovládací kabel je již položen a není součástí dodávky).

a)

ZÁKLADNÍ POPIS ELEKTRÁRNY:

Elektrárnu bude tvořit celkem 368 ks fotovoltaických monokrystalických PERC panelů, z toho 200
ks o výkonu 420 Wp a 168 ks o výkonu 400 Wp, celkový instalovaný výkon fotovoltaického systému
jako minimální činí 151,2 kWp a je závazný. Hlavní jistič pro připojení FVE je 3x 250 A.
Panely 168 ks: minimální výkon jednoho panelu 400 Wp, účinnost panelu minimálně 22,5
%, provozní záruka na panely minimálně 23 let, záruka účinnosti po 25 letech provozu minimálně
91%. Maximální hmotnost panelu 19,5 kg, maximální rozměr panelu je 1700x 1050 mm, maximální
výška rámu panelu 45 mm. Technické parametry doloží Uchazeč technickým listem výrobce
v českém jazyce.
Panely 200 ks: minimální výkon jednoho panelu 420 Wp, účinnost panelu minimálně 20,3
%, provozní záruka na panely minimálně 23 let, záruka účinnosti po 25 letech provozu minimálně
85%. Maximální hmotnost panelu 23 kg, maximální rozměr panelu je 2070x 1000 mm, maximální
výška rámu panelu 45 mm. Technické parametry doloží Uchazeč technickým listem výrobce
v českém jazyce.
Střídače: maximální počet střídačů 2, minimální výkon jednoho střídače 80 kW, záruka na
střídače minimálně 15 let, minimální evropská účinnost 98%. Technické parametry doloží Uchazeč
technickým listem výrobce v českém jazyce.
Střídače musí umožňovat monitoring na úrovni dvou panelů- monitorovací veličiny proud, výkon,
napětí. Záruka na monitorovací zařízení minimálně 15 let.
Systém střídačů musí umožňovat při vypnutí sítě nebo STOP tlačítka snížit napětí na DC kabelech
pod 50V DC. Musí splňovat požární odolnost 5-2013:712-2100 E-AR-VDE
budou připojeny přes DC odpojovače k třífázovým střídačům.
Rozvaděče FVE musí splnit požadavky ČSN EN 61439-1 ed. 2, musí být přiloženo ověření
návrhu . Z rozvaděče RFVE-AC bude vyvedeno STOP tlačítko (Central STOP),
Nosná rámová konstrukce panelů bude zhotovena z hliníkových profilů, panely budou ke
konstrukci připevněny příchytnými prvky, konstrukce bude uchycena do střešní konstrukce pomocí
upínacích prvků, připevňovací prvky musí být utěsněny proti průniku vody do střešní konstrukce
Připevnění jakéhokoli prvku do střechy nebo pláště haly musí být konzultováno a písemně
odsouhlaseno s dodavatelem konstrukce haly, firmou LLentab a provedeno tak, aby nedošlo ke
ztrátě záruky na plášť haly , Dodavatel poskytne záruku na vodotěsnost uchycení 60 měsíců,
AC i DC strana bude chráněna pomocí svodičů přepětí. Pro vyrovnání potenciálů je třeba
uzemnění kovových konstrukcí fotovoltaických panelů. Po ukončení montáže FV panelů provést a
doložit revizi hromosvodové soustavy budovy.
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Kabely budou uloženy v elektroinstalačních lištách, na příchytkách a ochranných trubkách
UV odolných případně v kabelových (oceloplechových) žlabech. Celkové provedení kabelových
rozvodů musí odpovídat ČSN 332000-5-52 ed.2 a barevné značení vodičů ČSN 33 0165 ed.2.
Jednotlivé kabely budou na koncích a v určených místech, v trase označeny kabelovými štítky (číslo
označení, typ kabelu, odkud-kam, délka). Kabelové rozvody budou provedeny dle ČSN 33 2000-552 ed.2 NA.4.5.10.3 tak, že kabely různých napětí nebo různých proudových soustav budou uloženy
samostatně do skupin, oddělených většími mezerami a tak, aby neztěžovaly nebo neznemožňovaly
údržbu, opravy a výměny jednotlivých dílů technologického zařízení FVE systému popř. ostatních
částí elektroinstalace.
Všechny živé části musí být izolovány od země nebo spojeny se zemí s dostatečně vysokou
impedancí. Všechny neživé části musí být spojeny s uzemněným bodem sítě prostřednictvím
vodičů PEN nebo vodičů PE, které musejí být uzemněny u každého příslušného transformátoru.
-

Musí být dodrženy podmínky ČSN 33 2000-7-712 ed.2 s podrobnostmi dle Technické zprávy

Elektrická zařízení, musí být před uvedením do provozu vybaveny bezpečnostními
tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými zařizovacími, nebo předmětovými
normami. Nad rámec běžných výstražných tabulek budou umístěny na viditelném místě také
tabulky „Pozor zpětný proud!“ a „Elektrický zdroj!“. Značení musí být provedeno dle požadavků
vyhlášky č. 246/2001 Sb., v platném znění, § 11 odst. 2 písm. f), budou označeny zařízení na výrobu
el. energie a hlavní vypínač el. proudu.
-

Rozvodna bude vybavena protipožárním hasicím přístrojem CO2 nebo práškovým, min 6 kg

osazena bezpečnostními tabulkami do rozvodny: ČSN EN ISO 7010 + změny A1-A7 a dle NV
375/2017, zejména:
1) Výstraha - nebezpečí elektřina
2) Nepovolaným vstup zakázán
3) Zákaz výskytu otevřeného ohně
4) Nehas vodou ani pěnovými přístroji
Součástí dodávky a ceny je zpracování Návodu k obsluze fotovoltanické elektrárny vč.
obsluhy přístrojů v rozvaděčích, zpracování Provozního a Místně provozního a bezpečnostního
předpisu k provozování a údržbě fotovoltanické elektrárny, revizní zpráva vč. potvrzení o nastavení
ochrany, revizní zprávu hromosvodové soustavy budovy, protokol o připojení k energetické
soustavě, technické listy k použitým komponentům, záruční listy. Dále bude přiložen – v souladu s
RfG - dokument výrobního modulu (VM – střídač) potvrzující soulad VM s požadavky RfG, Průvodní
technická dokumentace, zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/97 Sb. o
technických požadavcích na výrobky, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů,
předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky, vše ve dvou vyhotoveních,
Součástí díla je dále zpracování dokumentace skutečného provedení díla, její předání
objednateli ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom digitálním vyhotovení ve formátu
DWG a PDF na flesh disku (Dokumentaci skutečného provedení díla předá zhotovitel objednateli
po dokončení díla při jeho předání do užívání.).
Součástí díla a ceny jsou záruční opravy vč. náhradních dílů, všechny kontroly, servisní a
záruční prohlídky a revize, dané příslušnými normami a předpisy, příslušné dopravní náklady a to
po dobu záruční doby.
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Zajištění vyjádření všech účastníků řízení, dokladů o naložení s odpady, připojení do sítě
ČEZ, měření účinnosti výrobny. Dílo je dokončeno úspěšnou kolaudací FVE, kterou zajišťuje na
vlastní náklady Zhotovitel.
-

Plnění a zajištění povinné publicity zakázky (zajišťuje Zhotovitel na náklady Zadavatele)

Dodavatel ihned po předání staveniště dodá a instaluje 1 ks trvalé pamětní desky o
rozměrech 300 x 400 mm vyrobené z odolného a trvalého materiálu, např., plast. Grafický návrh
informačních panelů a pamětních desek a náklady na zhotovení a instalaci podléhají schválení
Objednatele.
K tomu jsou závazným dokumentem:
Pravidla pro publicitu Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
(dále jen OP PIK) jsou zveřejněny na stránkách https://www.agentura-api.org/wpcontent/uploads/2019/07/pravidla-zpusobilosti-a-publicity-obecna-cast-platnost-od-28-5-2019.pdf
-

a také v Manuál jednotného vizuálního stylu ESI fondů v programovém období 2014-2020:

-

https://www.agentura-api.org/wp-content/uploads/2016/06/manual-jvs-4956-cz.pdf

3.

PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ DÍLA:

Zhotovitel bude provádět dílo na střeše dokončené a užívané skladové haly. Proto je
povinen koordinovat svojí činnost se Zadavatelem a zajistit pracoviště z hlediska bezpečnosti práce
proti pádu osob nebo předmětů a proti poškození majetku Zadavatele. K tomu je povinen využívat
záchytný systém na střeše haly a vybavit montážní pracovníky příslušnými bezpečnostními
prostředky. Dále je povinen dodržovat základní předpisy k zajištění bezpečnosti práce, zejména
zákon č. 262/2006 Sb. v platném znění (Zákoník práce), zákona č. 309/2006 Sb. (o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č.
591/2006 o minimálních požadavcích na bezpečnost, elektrotechnických předpisů – zejména ČSN
EN 50110-1ed. 3, PNE 33 0000-6, Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu u výšky a dalších. Uvedené legislativní
předpisy, ani normy kdekoli v dokumentech výběrového řízení a v dokumentaci nejsou
vyčerpávající.
Požární bezpečnost instalace fotovoltaické elektrárny a její napojení do elektroinstalace
objektu je řešena dle ČSN 73 0834, ČSN 73 0804 a souvisejícími normami. Požadavky na požární
odolnost konstrukcí FV panelů se nestanoví, jedná se o případ podle čl. 9.8.7 ČSN 73 0804, tj.
konstrukce podporující technologické zařízení. Ty mají vykazovat požární odolnost dle tabulky 10,
položka 8 v případech, kde by zřícení těchto konstrukcí přispělo k rozšíření požáru. Rám, tj.
konstrukce podporující technologické zařízení, je z nehořlavých materiálů, množství a hmotnost
kabelů nepřesáhne požární zatížení odpovídající prostoru bez požárního rizika.
Podle čl. 6.2.1 ČSN 73 0810 všechny prostupy rozvodů a instalací požárně dělícími
konstrukcemi musí být požárně utěsněny v souladu s ČSN 73 0810 kapitola 6.2.
Zhotovitel je povinen chovat se šetrně a ohleduplně k životnímu prostředí a dodržovat
platné zákony a předpisy. Veškerý vzniklý odpad bude roztříděn a odvezen na příslušnou skládku,
případně recyklován pro další použití. ). Zhotovitel předá Zadavateli ke kolaudačnímu řízení
doklady o způsobu likvidace odpadů.
-

Zhotovitel je povinen vést stavební nebo montážní deník
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Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro vlastní provedení díla připojení na el. energii, pitnou
vodu, Zadavatel mu poskytne přístup pro připojení. Zhotovitel si zřídí tyto přípojky a měření na
vlastní náklad. Zadavatel neposkytne pracovníkům Zhotovitele přístup do sociálních zařízení.
Zadavatel nezajišťuje ostrahu stavby a staveniště, ani uzavřený prostor pro uskladnění
materiálu a komponentů.
Zhotovitel musí při realizaci zakázky respektovat platnou legislativu, závazné a platné
evropské a české technické normy, bezpečnostní a ekologické předpisy i uživatelské standardy tak,
aby jim odpovídalo i realizované dílo,
Zhotovitel prohlašuje, že překontroloval projektovou dokumentaci díla a soulad s výkazem
výměr, případný nesoulad mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací stavby projednal
s objednatelem před podpisem této smlouvy, vyjasnil si případné nejasnosti k zadávacím
podmínkám a prohlašuje, že cena díla obsahuje všechny činnosti dle projektové dokumentace,
výkazu výměr a tohoto článku.
Zhotovitel bere na vědomí, že bude pracovat za plného provozu Objednatele a proto musí
koordinovat jednotlivé činnosti s kontaktním pracovníkem Objednatele.
- Datum počátku běhu záruční lhůty nastane dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, po
napojení na energetickou soustavu ČEZ nebo od data úspěšné kolaudace (od data, které nastane
později).
- Součástí této Smlouvy o dílo je harmonogram postupu prací v členění po jednotlivých týdnech,
přičemž týden začíná v pondělí a končí nedělí. Harmonogram výstavby respektuje technologické
lhůty stanovené příslušnými normami a jinými závaznými předpisy a je nedílnou přílohou č. 4 této
Smlouvy.
- Objednatel je oprávněn pozastavit provádění prací, pokud zjistí, že Zhotovitel provádí dílo v
rozporu se smlouvou a to zejména v případě, kdy kvalita zhotovovaného díla neodpovídá
dohodnuté kvalitě nebo jsou použity komponenty nižší kvality nebo horších parametrů, než je
požadováno projektovou dokumentací.
- Pokud Objednatel písemně požádá Zhotovitele o dočasné pozastavení prací na prováděném díle ,
je Zhotovitel povinen práce bez zbytečného odkladu pozastavit a při provádění zabezpečovacích
prací na stavbě postupovat podle pokynů Objednatele. Dnem přerušení prací přestávají běžet lhůty
ke splnění díla Zhotovitelem. Lhůta k dokončení díla podle této smlouvy se prodlužuje o dobu, po
kterou bylo dílo přerušeno. O tomto smluvní strany uzavřou dodatek k této smlouvě. Trvá-li
přerušení prací déle než šest měsíců nebo uplynula-li původně dohodnutá lhůta k provedení díla,
může Zhotovitel od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel i v
tomto případě uhradí Zhotoviteli prokazatelné náklady vzniklé mu v tomto období jako důsledek
všech nezbytně nutných prací a dodávek, včetně prací a dodávek zabezpečovacích.
- Pokud Zhotovitel přeruší - pozastaví práce na předmětu díla z důvodů na straně Zhotovitele,
Zhotovitel neprodleně projedná s Objednatelem důvody přerušení - pozastavení prací a dohodne s
Objednatelem termín opětovného zahájení prací na předmětu díla v souladu s podmínkami této
smlouvy. Nedojde-li k dohodě nebo nedodrží-li Zhotovitel dohodnutý termín opětovného zahájení
prací, stanoví Objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací Zhotovitelem.
Nezahájí-li Zhotovitel v dodatečné lhůtě práce, může Objednatel od smlouvy odstoupit. Tím nejsou
dotčeny nároky Objednatele na náhradu vzniklé škody a uplatnění smluvní pokuty.
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III. Doba plnění
Závazný termín splnění zakázky:
-Podpis Smlouvy o dílo- do čtrnácti dnů od odsouhlasení průběhu výběrového řízení
poskytovatelem dotace. Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít Smlouvu o dílo z důvodů
neodsouhlasení průběhu výběrového řízení poskytovatelem dotace.
-Předání a převzetí staveniště – do deseti dnů po podpisu Smlouvy o dílo oběma smluvními
stranami.
- Předání a převzetí dokončeného díla do dvanácti týdnů od předání staveniště
- Připojení ČEZ + Kolaudace – do 12 týdnů od převzetí dokončeného díla
- Datum počátku běhu záruční lhůty nastane dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků
nebo od data úspěšné kolaudace (od data, které nastane později).

IV. Cena díla
1.
Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy za celkovou cenu
stanovenou dohodou smluvních stran ve výši:
- Celková cena díla dle rozpočtu v Kč bez DPH: doplní uchazeč (slovy……….),
- Daň z přidané hodnoty v Kč (DPH) bude k ceně připočtena ve výši dle platných předpisů.
- Cena celkem v Kč vč. DPH: doplní uchazeč v Kč a slovy
2.
Dohodnutá cena je cenou nejvýše přípustnou, obsahuje veškeré práce a související dodávky
a služby obsažené projektové dokumentaci, v rozpočtu díla, související činnosti nezbytné pro
realizaci díla popsané v Zadávací dokumentaci a v této Smlouvě o dílo a umožňující bezpečné
připojení k energetické soustavě ČEZ vč. úspěšné kolaudace.
3.
Celková cena díla zahrnuje i veškeré náklady potřebné k provedení díla dle článku II. této
Smlouvy o dílo, zejména včetně věcí opatřených Zhotovitelem k provedení díla, pomocných prací,
výrobků, materiálů, revizí, kontrol, prohlídek, předepsaných zkoušek, posudků, nákladů na
vybudování, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště Zhotovitele, včetně ceny médií
potřebných a skutečně spotřebovaných při provádění díla podle této smlouvy, bankovní záruku,
pojištění Zhotovitele, dále náklady na BOZP, cestovní náklady, dokumentaci a geometrické
zaměření skutečného provedení, připojení na trafostanici Objednatele a do energetické soustavy
ČEZ, kolaudaci díla apod. Součástí ceny jsou i náklady na záruční opravy vč. náhradních dílů, záruční
prohlídky a revize po dobu záruční doby, všechny kontroly, servisní a jiné prohlídky, dané
příslušnými normami a předpisy a to po dobu 10. let ( v rozsahu současné platnosti).
4.
Cena díla podle odst. 1 tohoto článku může být ve smyslu Obchodních podmínek snížena,
pokud Objednatel požádá Zhotovitele o zmenšení rozsahu prací a dodávek dle této Smlouvy.
Případné méně práce podle předchozí věty musí být specifikovány v dodatku k této Smlouvě.
5.
Cenu díla podle odst. 1 tohoto článku je možno překročit jen a pouze v případě, jestliže jde
o dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba
vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro
provedení původních prací, a to za předpokladu, že budou současně splněny veškeré podmínky dle
příslušných ustanovení zákona o veřejných zakázkách, případně pokud si je Objednatel sám
objedná. Jakékoliv jiné podmínky pro překročení dohodnuté ceny za předmět této smlouvy
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Objednatel nepřipouští. Rozsah víceprací a cena víceprací musí být formou dodatku ke Smlouvě o
dílo Objednatelem odsouhlasena.
6.

Neprovedené práce a dodávky nebudou účtovány ani proplaceny.

V.
1.

Platební podmínky

Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

2.
Úhrada ceny za dílo bude prováděna, v českých korunách, bezhotovostním převodem na
účet Zhotovitele uvedený v této smlouvě, nebude-li dohodou smluvních stran stanoven účet jiný.
3.
Zhotovitel je oprávněn fakturovat měsíčně dle skutečně provedených a dokončených prací
a dodávek. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den schválení a podpisu soupisu provedených
prací a dodávek zástupcem Objednatele.
4.
Vystavená faktura musí obsahovat minimálně údaje dané příslušnými právními předpisy,
zejména zákonem o DPH, na každé faktuře musí být uveden tento text: Projekt „Instalace FVE
systému ve společnosti HIT OFFICE s.r.o. č. CZ 01.3.10/0.0 /0.0/19_316/0023401“.
5.
K faktuře musí být přiložen soupis dokončených prací, vyhotovený a schválený zástupcem
Objednatele v minimálně v rozsahu a členění výkazu výměr: všechny jednotlivé položky-jednotková
cena, množství jednotek, celková cena z rozpočtu- viz příloha Smlouvy o dílo, provedené práce
v daném časovém období (jednotková cena, množství zhotovených jednotek, celková cena
provedených prací), zůstatek nevyčerpaných prací z rozpočtu- příloha Smlouvy o dílo.
6.
Konečné vyúčtování ceny za dílo provede Zhotovitel nejpozději do 14 dnů od úspěšného
předání a převzetí, po odstranění vad či nedodělků zjištěných a vytknutých při přejímacím řízení,
připojení na distribuční soustavu ČEZ a po úspěšné kolaudaci.
7.
Smluvní strany se dohodly, že faktury budou vystavovány se splatností 30 (slovy: třicet)
kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli.
8.

Faktura je uhrazena dnem, kdy je fakturovaná částka připsána na účet Zhotovitele.

9.
Objednatel je oprávněn reklamovat u Zhotovitele vadně vystavenou fakturu. Za vadně
vystavenou fakturu se považuje faktura, která neobsahuje některou z náležitostí dle této smlouvy
nebo Obchodních podmínek, nebo faktura, na které je uvedena cena neodpovídající ceně dle
položkového rozpočtu nebo jsou na ní neprovedené nebo sporné práce. Reklamaci podle tohoto
ustanovení je Objednatel oprávněn podat do dne splatnosti faktury. Reklamace musí být podána
písemně, musí v ní být uvedeny skutečnosti, ve kterých Objednatel spatřuje vady faktury a musí
být podepsána oprávněným pracovníkem Objednatele.
10.
Podáním reklamace faktury dle ustanovení čl. V. této smlouvy se zastaví běh lhůty
splatnosti faktury.
11.

Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury též v případech, kdy Zhotovitel:

a)

přeruší práce bez rozhodnutí (souhlasu) Objednatele,

b)

nepředloží-li doklady nutné k odsouhlasení soupisu provedených a fakturovaných prací,

c)
provádí přes písemné upozornění technického dozoru Objednatele nebo autorského
dozoru projektanta práce v rozporu s projektem stavby.
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12.
Zhotovitel je povinen reklamaci vyřídit do tří pracovních dnů ode dne jejího doručení
zhotoviteli. V případě, že Zhotovitel reklamaci uzná, vystaví a odešle Objednateli opravnou fakturu.
Ode dne doručení opravné faktury Objednateli začíná běžet nová lhůta splatnosti v plné výši. V
případě, že Zhotovitel reklamaci neuzná, je povinen o tom písemně vyrozumět Objednatele.
Přerušená lhůta splatnosti v takovém případě počíná opět běžet dnem doručení vyrozumění o
neuznání reklamaci Objednateli.
13.
Případná faktura na odsouhlasené vícepráce musí mít náležitosti běžné faktury a bude
vystavena samostatně.
14.
Práce, které Zhotovitel provedl bez požadavku Objednatele, neodsouhlasené technickým
dozorem nebo o své újmě odchylně od obsahu a rozsahu předmětu plnění podle této Smlouvy,
nebudou Objednatelem uhrazeny.

VI. Zádržné, jako záruka za dokončení díla a za odstranění vad díla v záruční době
1. Zhotovitel poskytne Objednateli zajištění závazku za řádné dokončení díla ve sjednaném termínu
formou zádržného. Výše zádržného činí 5% z fakturovaného dílčího plnění ceny díla. Objednatel je
povinen uhradit Zhotoviteli zadrženou část ceny díla po případném odečtení nároků ze smluvních
pokut a penále do patnácti dnů po předání a převzetí díla a úspěšné kolaudaci. Zhotovitel má
právo místo zádržného nabídnout Bankovní záruku ve stejné výši, jako je zádržné.
2 Zhotovitel poskytne Objednateli zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek formou
zádržného. Výše zádržného činí 5% z každého fakturovaného dílčího plnění ceny díla. Po předání a
převzetí díla Zhotovitel na celkovou částku zádržného sjedná neodvolatelnou bankovní záruku na
celou záruční dobu a originál předá Objednateli. Následně Objednatel zadrženou částku Zhotoviteli
doplatí. Objednatel je povinen do patnácti dnů po uplynutí záruční doby, po případném odečtení
nároků ze smluvních pokut a penále, uvolnit Zhotoviteli nevyužitou část bankovní záruky.
3. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná, bezpodmínečná a splatná bez nutnosti
předchozí výzvy a bez námitek či omezujících podmínek do 5 (pěti) dnů od obdržení první písemné
výzvy Objednatele. Bankovní záruka za provedení díla musí být vystavena pouze bankou, která
byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších
předpisů, přičemž se banka zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného.
4 . Objednatel bude oprávněn čerpat ze zádržného nebo z bankovní záruky jakoukoli částku až do
její celkové výše v případě, že:
-Dílo není realizováno v souladu s podmínkami Smlouvy či Zhotovitel neplní své závazky vyplývající
ze Smlouvy a Objednatel bude mít oprávnění využít smluvní sankce, nebo
-Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu, smluvní pokutu nebo penále, k níž je podle
Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna,
- Zhotovitel neodstraní vady díla, uplatněné v rámci záruční doby ve sjednaných lhůtách,
Objednatel bude nucen nechat odstranit vady třetí stranou a Objednatel uplatní náhradu vzniklých
nákladů , smluvní pokutu nebo penále
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání Smlouvy o dílo zajistit a udržovat pojištění své
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti a pojištění
stavebně montážních rizika, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo
montážních prací a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění v hodnotě celkové
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nabídkové ceny Díla, uvedené v nabídce Zhotovitele na plnění Zakázky (dále jen „Nabídková
cena“), bez DPH a to se spoluúčastí Zhotovitele do max. částky 10 000Kč (desettisíc korun českých).
Zhotovitel je povinen předložit Objednateli nejpozději před podpisem Smlouvy o dílo a
následně rovněž kdykoliv po dobu trvání Smlouvy o dílo po předchozí žádosti Objednatele platnou
pojistnou smlouvu, potvrzení příslušné pojišťovny a potvrzení o provedené úhradě pojistné částky,
prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v tomto odstavci.
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám a pojištění rizika z
provádění stavebně montážních prací musí rovněž zahrnovat i pojištění všech subdodavatelů
Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu
sjednali i všichni jeho subdodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle
Smlouvy o dílo. Pojistnou smlouvu předloží Zhotovitel Objednateli při podpisu Smlouvy o dílo.

VIII.

Spolupůsobení objednatele

1.
Objednatel se zavazuje, že umožní Zhotoviteli před zahájením prací prohlídku místa
provedení díla.
2.
Objednatel se zavazuje, že před zahájením prací, nejpozději při předání pracoviště, předá
Zhotoviteli veškerá správní stanoviska a rozhodnutí potřebná pro zahájení a provedení díla,
zejména pravomocné stavební povolení a jedno vyhotovení projektové dokumentace pro
provedení díla v digitální podobě.
3.
Objednatel se zavazuje v souladu s podmínkami projektové dokumentace a stavebního
povolení předat Zhotoviteli k provedení díla staveniště nejpozději do termínu dle článku III., této
smlouvy. O předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany zápis. Objednatel umožní za úplatu
využít prostor areálu na zařízení staveniště, umožní v rámci možností napojení na zdroj elektrické
energie a vody.
4.
Objednatel (příp. i technický dozor stavby investora) se zavazuje na výzvu Zhotovitele v
průběhu realizace díla zúčastňovat se předepsaných zkoušek, prohlídek a revizí.
5.
Objednatel se vůči Zhotoviteli zavazuje poskytovat vzájemnou součinnost v nezbytně
nutném rozsahu potřebnou pro zhotovení díla.

IX. Spolupůsobení Zhotovitele
1.
Zhotovitel a Objednatel se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které
jsou předmětem obchodního, bankovního, popř. jiného tajemství, s nimiž při provádění díla podle
této smlouvy přicházejí do styku. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen zveřejňovat
a poskytovat informace o své činnosti a o nakládání s veřejnými prostředky a výslovně s takovým
poskytnutím, či zveřejněním souhlasí.
2.
Při provádění díla podle této smlouvy se Zhotovitel zavazuje dodržovat obecně závazné
předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady, které mu byly předány
Objednatelem při podpisu smlouvy a dalšími pokyny Objednatele.
3.
Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu - staveniště oprávněným osobám
Objednatele a umožnit jim provádění kontroly průběhu prací a dodržování bezpečnostních,
požárních a hygienických podmínek při provádění stavby za provozu.
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4.
Zhotovitel prohlašuje, že není propojen s osobou zajišťující výkon technického dozoru
investora,
5.
Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné zprávě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů, povinen poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu v souvislosti s
projektem všechny nezbytné informace a zavazuje se spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6.
Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit
pohledávku vzniklou na základě této smlouvy.
7.
Zhotovitel se zavazuje respektovat následující požadavky poskytovatele finančních
prostředků:
Povinnost strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování projektu ze strany
příslušného poskytovatele dotace;
Povinnost archivovat veškerou dokumentaci související s realizací zakázky (vč. účetních a
daňových záznamů) po dobu min. 10 let od finančního ukončení projektu;
Závazek k poskytnutí potřebných podkladů pro zpracování průběžných monitorovacích
zpráv a etapových zpráv a žádostí o platbu Objednateli.

X.

Dodací podmínky a způsob provedení díla

1.
Zhotovitel provede dílo na své náklady. Vylučuje se použití § 1765 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník; Zhotovitel nese nebezpečí změny okolností. Zhotovitel odpovídá Objednateli za
škody, které by mu nebo třetím osobám svou činností způsobil sám, anebo prostřednictvím třetích
osob.
2.
Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů,
včetně výše jejich podílu na díle. Tento seznam všech subdodavatelů je Zhotovitel povinen na
vyžádání bezodkladně předložit Objednateli. Objednatel nepřipouští, aby kvalifikační předpoklady
(profesní a technická způsobilost) , byly realizovány subdodavatelsky.
3.
Při provádění díla je Zhotovitel povinen provést veškeré práce a dodávky v souladu s
projektovou dokumentací, technickými zprávami, technickými normami, obecnými technickými
požadavky na dílo, požadavky Smlouvy o připojení výrobny k distribuční soustavě vysokého napětí
číslo 21_VN_1010158266 a všech jejich příloh ze dne 3.1.2022 vč., pro dílo budou použity pouze
takové nové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti splňují požadavky příslušných
zákonů, zejména stavebního a energetického zákona. Zhotovitel je povinen pro provedení díla
použít jen nové výrobky, které mají takové vlastnosti, aby byla po dobu předpokládané existence
stavby jen při běžné údržbě zaručena požadovaná bezpečnost provozu, výkonost, mechanická
pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního
prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Dále je povinen zabezpečit
připevnění konstrukcí panelů a ostatních komponent do střechy a pláště haly dle projektové
dokumentace a odsouhlaseným postupem zhotovitele konstrukce haly firmou LLentab a zajistit
připevňovací prvky proti pronikání vody do konstrukcí minimálně po dobu záruky na halu, tj. po
dobu 60 měsíců.
4.
Zhotovitel bude předkládat Objednateli na vyžádání k odsouhlasení vzorky a bude
pořizovat průběžně obrazovou a technickou dokumentaci všech materiálů, předmětů a technologií
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použitých při realizaci díla. Objednatel se zavazuje sdělit své stanovisko vždy do 10 kalendářních
dnů po jejich předložení, jinak se má za to, že s použitím materiálů (předmětů, technologie) podle
předloženého vzorku souhlasí.
5.
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu a zavazuje se odstranit na
své náklady odpady v souladu se zákonem o odpadech, které jsou výsledkem jeho činnosti.
6.
Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla zajistit na vlastní náklad čištění nebo opravu
využívaných komunikací při jejich znečištění či poškození jeho činností. Případné škody, které
vzniknou Objednateli zanedbáním této povinnosti Zhotovitele, je Zhotovitel povinen uhradit.
Zhotovitel si v případě potřeby na vlastní náklady zajistí povolení zvláštního užívání pozemních
komunikací.
7.
Povrchy komunikací a prostor zařízení staveniště musí být nejpozději do dokončení doby
plnění uvedeny do původního stavu.
8.
Zhotovitel zajistí na svůj náklad dopravu všech materiálů, stavebních hmot, strojů a zařízení
na pracoviště.
9.
V průběhu prací prováděných Zhotovitelem podle této smlouvy musí být na pracovišti
trvale přítomen zodpovědný pracovník Zhotovitele, (tj. stavbyvedoucí nebo vedoucí montér), který
musí disponovat pravomocemi řešit v průběhu provádění díla vzniklé případné problémy a
požadavky Objednatele.
10.
Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů,
hygienických předpisů a dále předpisů týkajících se likvidace odpadů a ochrany životního prostředí
platných v ČR a zajistí proškolení všech pracovníků provádějících stavbu vč. pracovníků
subdodavatelů a dopravců materiálu z těchto předpisů.
11.
Zhotovitel je povinen počínaje dnem zahájení prací na pracovišti vést stavební (montážní)
deník ve smyslu ustanovení Obchodních podmínek.
Stavební deník musí být veden Zhotovitelem ve třech vyhotoveních v rozsahu a způsobem, který je
stanoven příslušnou legislativou. Ve stavebním deníku budou dokumentovány též provedené
zkoušky, atesty a doklady pořízené v průběhu provádění díla podle této Smlouvy.
12.
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění
díla. Jestliže Objednatel zjistí, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se Smlouvou, má právo
požadovat, aby Zhotovitel odstranil zjištěné vady a dílo prováděl v souladu se Smlouvou.
13.
V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny, a to vždy poslední pracovní den v
měsíci za účasti zástupce Zhotovitele, Objednatele a autorského dozoru, nebude-li stanoveno jinak.
V případě potřeby je oprávněn svolat kontrolní den kterýkoli z účastníků díla a to alespoň 3
pracovní dny před jeho konáním zápisem do stavebního deníku a telefonickým upozorněním
příslušných zástupců. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány
zástupci obou smluvních stran a jsou pro obě strany závazné.
14.
Zhotovitel je povinen informovat bez zbytečného odkladu Objednatele o všech
skutečnostech, které mají vztah k termínům provádění prací, k ceně prací, k jejich rozsahu a kvalitě
a o skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění podmínek veřejnoprávních orgánů vydaných k
předmětu díla podle této Smlouvy.
15.
Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo jsou prováděny v
rozporu s touto Smlouvou, musí Zhotovitel na vlastní náklady nahradit pracemi bezvadnými.
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Výrobky a materiály, které neodpovídají ustanovením této Smlouvy nebo nevyhoví zkouškám,
musejí být na základě žádosti objednatele a ve lhůtě Objednatelem stanovené ze stavby na náklad
Zhotovitele odstraněny. Neučiní-li tak Zhotovitel ve stanovené lhůtě, zajistí jejich odstranění na
náklad Zhotovitele Objednatel.
16.
Změny navržených výrobků a materiálů a způsob provádění díla oproti projektové
dokumentaci stavby jsou možné jen a pouze v případě nepředvídatelných událostí, musí být řádně
odůvodněny a současně musí být odsouhlaseny Objednavatelem a projektantem.
17.
Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k prověření prací, které budou dalším pracovním
postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to telefonicky a zápisem ve stavebním deníku.
Písemná výzva musí být zapsána do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem.
18.
Zhotovitel je povinen během realizace díla oznamovat Objednateli nejméně 3 dny předem
provádění zkoušek, prohlídek a revizí.
19.
Oprávněnou osobou
……………………………………

Zhotovitele

pro

jednání

ve

věcech

smluvních

je

( doplní uchazeč), tel.:…………………….. (doplní uchazeč). Oprávněnou osobou Zhotovitele pro
jednání ve věcech technických je …………………………………... (doplní uchazeč), tel.:…………….….. (doplní
uchazeč), nebo osoby oprávněnými osobami zmocněné.
20.
Oprávněnou osobou objednatele pro jednání ve věcech smluvních je ing. Jiří Šťastný CSc.,
tel.:603867870 email: j.stastny@hitoffice.cz . Oprávněnou osobu Objednatele pro jednání ve
věcech technických sdělí Objednatel před započetím díla.

XI.

Předání a převzetí díla, dokončení díla

1.
Zhotovitel je povinen předat dokončené dílo Objednateli bez vad a nedodělků v místě jeho
provedení.
2.
Zhotovitel je povinen nejméně sedm pracovních dní před termínem, kdy bude dílo
připraveno k předání, oznámit písemně Objednateli datum a místo zahájení řízení o předání a
převzetí díla, a sdělit jak bude probíhat.
3.
Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení rozsahu i jakost prací a dodávek v
souladu s touto Smlouvou, předá-li mu Zhotovitel veškeré doklady podle podmínek této Smlouvy a
Obchodních podmínek, nebude-li vykazovat předmět díla žádné vady a nedodělky a bude úspěšně
zkolaudováno. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.
4.
Zjištěné vady a nedodělky při přejímce je Zhotovitel povinen odstranit do 10-ti
kalendářních dnů, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak.
5.
Objednatel a Zhotovitel podepíší o předání a převzetí díla zápis. V zápise o předání a
převzetí díla musí být uvedeno:
a)

popis předávaného díla

b)

údaje o Zhotoviteli díla,

c)

údaje o projektantovi a o dokumentaci stavby,

d)

lhůty výstavby,

e)

odchylky od projektové dokumentace vzniklé v průběhu prací,
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f)

zhodnocení kvality prací,

g)

prohlášení Objednatele, že předávané dílo přejímá,

h)
soupis vad a nedodělků, které byly zjištěny při zahájení řízení o předání a převzetí díla s
uvedením lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsob jejich odstranění, popř. sleva z ceny díla,
i)

vyjádření účastníků řízení,

j)

dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady díla (prodloužení záruční doby)

6.

K řízení o předání a převzetí díla Zhotovitel zajistí:

-

účast stavbyvedoucího, který předávané dílo prováděl,

účast svého zástupce, který je oprávněn přebírat závazky vyplývající pro Zhotovitele z řízení
o předání a převzetí díla,
účast oprávněných zástupců svých dodavatelů, pokud je jejich účast při předání a převzetí
díla nezbytná,
-

doklady potřebné pro uskutečnění řízení o předání a převzetí díla, a to:

a)
seznam materiálů a zařízení, které jsou součástí díla, včetně jejich atestů, pasportů,
návodů k obsluze, servisu a údržbě v českém jazyce, záručních listů, prohlášení o shodě apod.,
b)

zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,

c)

zápisy o prověření prací a konstrukcí v dalším postupu stavby zakrytých,

d)

zápisy o komplexním odzkoušení smontovaného zařízení a dodávek,

e)
revizní zprávy a doklady o provedených zkouškách, zkouškách protipožární těsnosti,
souhlas s připojením do energetické soustavy ČEZ, doklad o připojení k energetické soustavě apod.,
f)

kompletní stavební deníky (zjednodušeného záznamu o stavbě),

g)

doklady o svářečských zkouškách pracovníků Zhotovitele,

h)

doklady o odzkoušení technologických zařízení,

i)
doklady prokazující původ a vlastnosti výrobků (prohlášení o shodě, certifikáty apod.),
Návod k obsluze fotovoltanické elektrárny vč. obsluhy přístrojů v rozvaděčích, Provozní a Místně
provozní a bezpečnostní předpis k provozování a údržbě fotovoltanické elektrárny, revizní zprávu
vč. potvrzení o nastavení ochrany, revizní zprávu hromosvodové soustavy budovy, technické listy k
použitým komponentům, záruční listy jednotlivých komponent, dokument výrobního modulu (VM
– střídač) potvrzující soulad VM s požadavky RfG, Průvodní technická dokumentace, zkušební
protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, seznam
doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky,
j)
doklady o shodě, o materiálech, certifikáty, montážní oprávnění a další dokumenty
vyžadované kolaudačním orgánem a objektivními orgány.
k)

Doklady o likvidaci nebo uložení odpadů

l)
Dokumentaci skutečného provedení díla (ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v
jednom digitálním vyhotovení ve formátu DWG a PDF na flesh disku),
Pokud Objednatel odmítne dílo převzít, sepíší účastníci řízení o předání a převzetí díla zápis, v
němž uvedou důvody, pro které nemohlo být dílo předáno.
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7.
Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla,
stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.
8.
Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové
dokumentaci.
9
Závadou se rozumí takový stav určité části zařízení, který se dá v rámci zkoušek, např.
seřízením zařízení apod., odstranit.
10.
Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 10-ti dnů od předání a převzetí díla (pokud
nebude oběma stranami dohodnuto jinak).
11.

Dílo je ve smyslu této Smlouvy o dílo dokončeno úspěšnou kolaudací.

XII.

Záruční doba - odpovědnost za vady díla

1.
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy,
projektové dokumentace stavby a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými
normami, stanovisky příslušných orgánů a že bude v záruční době bez vad, bude mít vlastnosti v
této smlouvě dohodnuté a bude plně vyhovovat účelu, k němuž má sloužit a bude připojeno do
energetické soustavy ČEZ.
2.
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které mají původ v nevhodném užívání předmětu díla v
rozporu s účelem, pro který bylo dílo zhotoveno a v jeho nedostatečné údržbě. Zhotovitel je však
povinen prokázat, že Objednatel nebo třetí osoba provedla svévolné neodborné zásahy do
dokončeného a předaného díla, anebo že Objednatel (třetí osoba) neužíval a neudržoval dílo v
souladu s pokyny a návody Zhotovitele k údržbě, které byly předány Objednateli při odevzdání díla.
3.

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku:

- na nosnou konstrukci panelů, na jejich připevnění na plášť haly a na zajištění připevňovacích
prvků proti pronikání vody do konstrukcí a opláštění haly minimálně v délce 60 (slovy: šedesát)
měsíců
- na panely provozní záruka minimálně 23 let s garancí výkonu min. 85% po 25 letech provozu, na
střídače minimálně 15 let, minimální účinnost po 15 letech 98 %
- na ostatní části díla minimálně 60 měsíců.
- Zhotovitel se zavazuje nastoupit a odstranit vady v rámci záruční opravy, která znemožňuje další
výrobu energie v sekci do 48 hodin od nahlášení závady, nastoupit a odstranit vady v rámci záruční
opravy, která neznemožňuje výrobu energie v sekci do 72 hodin od nahlášení závady a nastoupit a
odstranit mimozáruční opravy do 72 hodin od jejího nahlášení. Uvedená doba nastoupení k
odstranění reklamačních vad platí v případě, že objednatel nahlásí vadu zhotoviteli v pracovní dny
v době od 08.00 do 17.00 hodin. Pokud objednatel nahlásí vadu Zhotoviteli v jiné, než uvedené
době nebo ve dnech pracovního volna nebo pracovního klidu, má se za to, že vada byla nahlášena
první následující pracovní den v 8.00 hodin.
- Záruční doba díla počíná běžet po připojení na energetickou soustavu ČEZ dnem převzetí
bezvadného díla Objednatelem a po úspěšné kolaudaci. Od oznámení vady v záruční době do jejího
odstranění záruční doba neběží. Běh záruční doby se přerušuje po dobu od reklamované vady do
odstranění této vady.
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4.
Zhotovitel je povinen na svůj účet a v dále uvedených lhůtách odstranit veškeré vady
zhotoveného díla, k jejichž odstranění je podle shora uvedeného ujednání zavázán.
5.
Neodstraní-li Zhotovitel vadu (vady) do termínu, který je uveden shora nebo který byl s
Objednatelem sjednán, může Objednatel provést (zajistit) odstranění vady (vad) sám, přičemž
riziko a náklady s tím spojené nese Zhotovitel. K úhradě takto vzniklých nákladů je Objednatel
oprávněn čerpat plnění z poskytnutého zádržného.
8.
Za účelem odstranění vad díla v záruční době umožní Objednatel Zhotoviteli přístup na
staveniště (do prostor, v nichž se dílo nachází) s ohledem na své provozní možnosti.

XIV.

Vlastnické právo k předmětu díla

1.
Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k
provedení díla, od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se
všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat,
a nesmí sjednat žádnou výhradu stran přechodu či převodu vlastnictví. V případě porušení tohoto
ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od této smlouvy okamžitě odstoupit.
2.
Splnění povinnosti Zhotovitele uvedené shora v odst. 1. tohoto článku je Objednatel
oprávněn v průběhu provádění díla kontrolovat a vyžádat si od Zhotovitele smlouvy se všemi
subdodavateli. Zhotovitel je povinen smlouvy se všemi subdodavateli na vyžádání předložit
bezodkladně Objednateli.

XV. Nebezpečí škody, odpovědnost
1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do doby předání a převzetí díla Objednatelem
veškerou zodpovědnost za škodu na
- realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díla zajišťované
Zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích, jakož i za
škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám, popř. Objednateli.
- plochách, případně objektech, na kterých je dílo realizováno a na okolních pozemcích, či pod
pracovištěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako
celku, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
2.
V případě, že Zhotovitel neodstraní Objednatelem oprávněně uplatněné škody v průběhu
provádění díla v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění škod sám nebo
třetí osobou na účet Zhotovitele.
3.
Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění díla na zařízeních a objektech
umístěných pod pracovištěm.
4.
Škody prokazatelně způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad
Zhotovitel Objednateli do 30 dnů od doručení faktury. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel
realizuje předmět této smlouvy s využitím dotačních prostředků. Pokud by vinou na straně
Zhotovitele, např. tím, že nedokončí či nepředá dílo ve sjednaném termínu, došlo k neposkytnutí
dotace, o kterou Objednatel žádal, nebo k jejímu krácení, pak ušlá dotace nebo ta její část, o
kterou byla krácena, je škodou, která byla způsobena Zhotovitelem Objednateli.
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5.
Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla nebo úspěšnou kolaudací (termín, který
nastane později) přechází nebezpečí škody k předmětu díla na Objednatele.

XVI. Pojištění díla
1.
Zhotovitel prohlašuje, že nejpozději ke dni podpisu této smlouvy oběma smluvními
stranami uzavřel pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem
třetí osobě jeho podnikatelskou činností s pojistnou částkou minimálně ve výši hodnoty díla.
2.
Zhotovitel dále prohlašuje, že nejpozději ke dni podpisu této smlouvy oběma smluvními
stranami uzavřel pojistnou smlouvu na pojištění stavebně montážních rizik s pojistnou částkou
minimálně ve výši celkové ceny stavby dle článku IV. této Smlouvy o dílo se spoluúčastí maximálně
10 000,- Kč.
3.
Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit pojištění svých zaměstnanců pro případ úrazu
a pojištění jejich odpovědnosti za způsobení škody Objednateli nebo třetí osobě při provádění díla
dle této smlouvy.
4.

Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a tyto náklady jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

5.

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.

6.
Doklad o sjednaném pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu a doklad o sjednaném
pojištění stavebně montážních rizik jsou přílohou č. 6 této Smlouvy.

XVII.
1.

Sankce (smluvní pokuty)

Nároky ze smluvních pokut se řídí ustanovením článku 11, Sankce, Obchodních podmínek.

2.
Nároky smluvních stran vyplývající z odpovědnosti za škodu nejsou smluvními pokutami
dotčeny.
XVIII. Změna díla
1.
Pokud dojde ke změně díla podle čl. IV. odst. 5., odst. 6. a odst. 7 této smlouvy, jsou strany
povinny podepsat dodatek k této Smlouvě o dílo. Objednatel je povinen zaplatit cenu díla
dohodnutou v dodatku k této smlouvě.
2.
Dojde-li ke změně díla podle předchozího odstavce, je Zhotovitel povinen zpracovat nový upravený rozpočet stavby, který bude odpovídat rozsahu díla po jeho změně a který bude tvořit
nedílnou součást dodatku této smlouvy.

XIX. Odstoupení od smlouvy
1.
Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo by mohly mít vliv na výsledek
zadávacího řízení, případně hrozí-li nebezpečí nesplnění termínu dokončení díla a to i přes písemné
upozornění Zhotovitele a ten nezjednal nápravu.
2.
Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebudou poskytnuty
prostředky z veřejných rozpočtů či státních fondů ČR na dofinancování předmětu této smlouvy.
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3.
Strany jsou oprávněny odstoupit od této Smlouvy o dílo z důvodů uvedených v čl. 8 a čl.9
Obchodních podmínek.

XX. Závěrečná ujednání
1.
Je-li v této Smlouvě o dílo odvolávka na Obchodní podmínky, jedná se Obchodní podmínky
zakázek, vydané HIT OFFICE s.r.o., pro akci „Instalace FVE systému ve společnosti HIT OFFICE s.r.o.“
ze dne 15.7.2022 a které jsou nedílnou součástí této Smlouvy.
2.
Podmínky, ustanovení a povinnosti touto Smlouvou neupravené se řídí zadáním Zadávací
dokumentace a Obchodními podmínkami. Pokud jsou některé podmínky, ustanovení a povinnosti
upravené touto Smlouvou o dílo odchylně od Zadávací dokumentace nebo Obchodních podmínek,
platí znění této Smlouvy.
3.
Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně platnými právními
předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
4.
Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků, které budou
platné jen budou-li řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za
písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických
zpráv
5.
Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu
druhé strany.
6.
Tato smlouva, práva a povinnosti z ní vzniklé (včetně práv a povinností z porušení této
smlouvy, ke kterému došlo nebo by mohlo dojít) se budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník.
7.
Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že
si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
8.

Zhotovitel přebírá podle § 1764 občanského zákoníku riziko změny okolností.

9.
Strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku a následujících na tuto
smlouvu.
10.

K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém jejím obsahu.

11.
Spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny dohodou smluvních stran, nedojde-li k
dohodě, pak místně příslušným soudem Objednatele. Pozbude-li některé z ustanovení této
smlouvy platnosti či účinnosti, zůstávají ostatní tímto nedotčena. Namísto neplatného či
neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících
otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím
jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného resp.
neúčinného.
12. Strany výslovně souhlasí s tím, aby jejich osobní údaje, které poskytly v souvislosti s touto
Smlouvou a v souvislostí s realizací předmětu plnění podle této Smlouvy, byly použity ke
zpracování osobních údajů dle zákona o ochraně osobních údajů jen pro účely této Smlouvy.
13.

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
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14.
Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží
dva stejnopisy.
15.
Smluvní strany prohlašují, že smluvní strany si smlouvu přečetly, konstatují, že není
zvýhodněna žádná smluvní strana, s jejím obsahem souhlasí, je projevem jejich pravé a svobodné
vůle, jsou oprávněni jí podepsat a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
16.

Přílohou a nedílnou součástí této smlouvy jsou (při skutečném podpisu-):

příloha č. 1 - projektová dokumentace stavby (bude přiložena až při podpisu smlouvy s
vybraným Zhotovitelem- příloha č.6 Zadávací dokumentace)
příloha č. 2 – soupis prací a rozpočet díla – oceněný soupis prací s výkazem výměr (bude
zpracován uchazečem a přiložen až při podpisu smlouvy s vybraným Zhotovitelem)
příloha č. 3 - Obchodní podmínky zakázek, (budou přiloženy až při podpisu smlouvy s
vybraným Zhotovitelem- příloha č.5 Zadávací dokumentace)
příloha č. 4 – harmonogram postupu prací, (zpracuje Zhotovitel před podpisem smlouvy o
dílo)
příloha č. 5 – seznam subdodavatelů (zpracuje Zhotovitel před podpisem Smlouvy o dílo)
příloha č. 6 - doklad o sjednaném pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, doklad o
sjednaném pojištění stavebně montážních rizik (předloží Zhotovitel až při podpisu smlouvy) a
Bankovní záruka podle čl. VI. Této Smlouvy o dílo.

V Teplicích dne: ……………………

…………………………………………………

V ………………………,

dne: ……………………

…………………………………………………

Objednatel

Zhotovitel

HIT OFFICE s.r.o.

doplní uchazeč

Ing. Jiří Šťastný CSc., jednatel

doplní uchazeč

