
Veřejná zakázka: Návrh výsadeb na veřejných prostranstvích ul. Třebovské a Svitavské - Jevíčko 

Zadavatel: Město Jevíčko 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadávací dokumentace 
k veřejné zakázce malé  hodnoty 

Návrh výsadeb na veřejných prostranstvích ul. 

Třebovské a Svitavské - Jevíčko  



Veřejná zakázka: Návrh výsadeb na veřejných prostranstvích ul. Třebovské a Svitavské - Jevíčko 

Zadavatel: Město Jevíčko 

 

 
 
 

 

Obsah dokumentu 

Čl. 1.: Název veřejné zakázky ................................................................................................................... 3 

Čl. 2.: Identifikační údaje zadavatele ....................................................................................................... 3 

Čl. 3.: Kontaktní osoba zadavatele .......................................................................................................... 3 

Čl. 4.: Předmět veřejné zakázky............................................................................................................... 3 

Čl. 5.: Podmínky a požadavky na zpracování nabídky ............................................................................. 4 

Čl. 6.: Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny ........................................................................ 5 

Čl. 7.: Podmínky pro překročení nabídkové ceny .................................................................................... 5 

Čl. 8.: Platební podmínky ......................................................................................................................... 5 

Čl. 9.: Obchodní podmínky ...................................................................................................................... 5 

Čl. 10.: Uvedení částí veřejné zakázky k zadání jiné osobě ..................................................................... 5 

Čl. 11.: Jiné požadavky pro realizaci veřejné zakázky .............................................................................. 6 

Čl. 12.: Přílohy .......................................................................................................................................... 6 

Příloha č. 1: Identifikační údaje ........................................................................................................... 7 

Příloha č. 2: Prohlášení dodavatele ..................................................................................................... 8 

Příloha č. 3: Obchodní podmínky ........................................................................................................ 9 

Příloha č. 4: Projektová dokumentace .............................................................................................. 17 

 

 

 

 



Veřejná zakázka: Návrh výsadeb na veřejných prostranstvích ul. Třebovské a Svitavské - Jevíčko 

Zadavatel: Město Jevíčko 

 

 

 
 

Čl. 1.: Název veřejné zakázky 

Návrh výsadeb na veřejných prostranstvích ul. Třebovské a Svitavské - Jevíčko  

Čl. 2.: Identifikační údaje zadavatele 

Zadavatelem je Město Jevíčko, Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko, IČ 00276791. 

Čl. 3.: Kontaktní osoba zadavatele 

1. Osoba zastupující zadavatele: 

a. JUSTITIA TENDER PARTNERS, s.r.o., se sídlem Půtova 1219/3, Praha 1 – Nové Město, PSČ 

11000. Firma je zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 

207971. 

b. Jedná se o osobu zmocněnou za zadavatele jednat na základě mandátní smlouvy.  

c. Rozhodným datem pro začátek či ukončení běhu lhůt jsou úkony činěné touto osobou nebo vůči 

této osobě.  

d. Dodavatel (uchazeč) bude veškeré písemnosti doručovat osobě zastupující zadavatele, pokud 

není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak. Písemnosti se považují za doručené dnem, kdy byly 

této osobě doručeny. Od této doby začínají běžet i případně lhůty vázané na doručení písemností. 

2. Doručovací adresy: 

a. Adresa pro doručování písemností osobně nebo prostřednictvím doručovací služby: JUSTITIA 

TENDER PARTNERS, s.r.o., 28. října 1142/168, 70900 Ostrava – Mariánské Hory. 

b. Adresa pro doručování písemností emailem: tender@justitia.cz. 

3. Kontaktní osoby: Mgr. Vlastimil Křesálek, tel.: +420 603 430 773. 

Čl. 4.: Předmět veřejné zakázky 

1. Předmět veřejné zakázky je vytvoření zeleně v lokalitě, kde zcela chybí a kde nebyla dříve 

plánována vzhledem k počtu a poloze inženýrských sítí. Budou vytvořeny liniové vegetační prvky, 

které propojí další izolované plochy zeleně ve městě a vytvoří migrační koridor směrem ven mimo 

zastavěné území. Jedná se opravdu o zelené tepny města. V lokalitách bude odstraněno několik 

poškozených jedinců přestárlých a stanovištně nevhodných dožívajících introdukovaných jehličnanů. 

Tyto budou nahrazeny výsadbami stromů a keřů. Podrobná inventarizační tabulka s vyhodnocením 

dřevin a návrhy na opatření je součástí přiložené projektové dokumentace. Vzhledem k charakteru 

lokality budou použity dřeviny, které vyhovují velikostí a charakterem kořenového systému správcům 

inženýrských sítí. Budou použity introdukované dřeviny, vzhledem podobné domácím, odolnější k 

dopravním exhalátům, zasolení a snášející stísněný prostor malých ulic (přehřívání, nedostatek vody), 

nebránící přístupu světla do souběžných domků.  
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Pyrus calleryana ´Chanticleer´- introdukovaná okrasná hrušeň malého vzrůstu vhodná do úzkých ulic, 

se zasychajícími plody - neohrožuje dopravu a pohyb chodců, vrací do ulic pocit ovocných stromořadí. 

Amelanchier arborea ´Robin Hill´ - keře na kmeni, schopné vytvořit dojem aleje v ulicích s chybějícím 

prostorem, nicméně s kořenovým systémem a velkostí neohrožující inženýrské sítě, introdukovaná 

dřevina. 

Ligustrum vulgare - domácí dřevina v kultivaru ´Lodense´, aby nemuselo docházet k masivnímu 

tvarování živých plotů.  

Spraea x bumalda ´Anthony Waterer´- introdukovaná dřevina, kvetoucí nízký keř bez potřeby 

tvarování, vytvářející kompaktní izolační clonu od vozovky, simulující výsadbu trvalek - barevně kvete. 

2. Podrobněji je předmět vymezen dále v zadávací dokumentaci. 

Čl. 5.: Podmínky a požadavky na zpracování nabídky 

1. Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku, a to na celý předmět veřejné zakázky. 

2. Zadavatel variantní nabídku neumožňuje. 

3. Nabídka bude předložena písemně v originále. 

4. Nabídka bude podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky.  

5. Název veřejné zakázky je „Návrh výsadeb na veřejných prostranstvích ul. Třebovské a Svitavské - 

Jevíčko“. 

6. Na obálce budou dále uvedeny identifikační údaje dodavatele (název, sídlo). 

7. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl. 

8. Pro zpracování nabídky se použijí formuláře (vzory) poskytnuté zadavatelem v zadávací 

dokumentaci. 

9. Nabídka bude obsahovat tyto části: 

a. identifikační údaje (vzor viz příloha zadávací dokumentace) 

b. obsah 

c. doklady prokazující splnění kvalifikace: 

 výpis z obchodního rejstříku (u dodavatelů v něm zapsaných) 

 oprávnění k podnikání (živnostenský list, resp. výpis z živnostenského rejstříku) 

d. návrh smlouvy o dílo vč. příloh: 

příloha č. 1 - oceněný výkaz výměr 

příloha č. 2 - subdodavatelské schéma 

příloha č. 3 - časový a věcný harmonogram 

e. prohlášení dodavatele - vzor viz příloha č. 2 zadávací dokumentace 
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10. Dodavatel není oprávněn podat více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli. 

Čl. 6.: Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 

1. Dodavatel ocení jednotlivé položky do předaného výkazu výměr, a to v členění zde uvedeném. 

Oceněný výkaz výměr bude tvořit přílohu návrhu smlouvy. 

2. Dodavatel uvede celkovou nabídkovou cenu do návrhu smlouvy, a to v členění cena bez DPH, 

DPH (v % i v Kč) a cena vč. DPH. 

Čl. 7.: Podmínky pro překročení nabídkové ceny 

Zadavatel překročení nabídkové ceny neumožňuje. 

Čl. 8.: Platební podmínky 

Platební podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách. 

Čl. 9.: Obchodní podmínky 

1. Zadavatel pro plnění předmětné veřejné zakázky stanovuje obchodní podmínky formou návrhu 

smlouvy, které jsou uvedeny v příloze zadávací dokumentace.  

2. Dodavatel je povinen obchodní podmínky akceptovat. Zadavatel jejich změnu neumožňuje. 

3. Dodavatel doplněné (viz poznámky v textu obchodních podmínek) a podepsané obchodní 

podmínky přiloží do nabídky. 

Čl. 10.: Uvedení částí veřejné zakázky k zadání jiné osobě 

1. Zadavatel výhradu plnění neuplatňuje. 

2. Dodavatel uvede subdodávky do přílohy zadávací dokumentace – subdodavatelské schéma. 

3. Pokud bude dodavatel realizovat veřejnou zakázku bez subdodavatelů, uvede tuto skutečnost 

do subdodavatelského schématu, např. poznámkou „bez subdodavatelů“. 

4. Subdodavatelské schéma bude tvořit přílohu návrhu smlouvy. 

5. Bude-li část veřejné zakázky realizována prostřednictvím subdodavatele, který za dodavatele 

prokázal určitou část kvalifikace, musí se subdodavatel podílet na plnění veřejné zakázky v tom 

rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě s dodavatelem a v jakém prokázal kvalifikaci. 

Zadavatel veřejné zakázky je povinen zajistit splnění této podmínky (např. ve smlouvě mezi 

zadavatelem a dodavatelem). Dodavatel je takového subdodavatele oprávněn nahradit jiným 

subdodavatelem pouze za předpokladu, že nový subdodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném 

rozsahu, v jakém dodavatel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního subdodavatele. 
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Čl. 11.: Jiné požadavky pro realizaci veřejné zakázky 

1. Dodavatel předloží prohlášení o tom, že se na zpracování jeho nabídky nepodílel zaměstnanec 

zadavatele či člen realizačního týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela 

na přípravě nebo zadání předmětného zadávacího řízení. Prohlášení bude podepsáno osobu 

oprávněnou za zhotovitele podepisovat. Prohlášení bude tvořit přílohu návrhu smlouvy. Vzor viz 

příloha č. 2 zadávací dokumentace. 

2.  Dodavatel předloží prohlášení o tom, že nemá vztah k zadavateli, resp. není osobou blízkou, 

(dle Občanského zákoníku) nebo osobou, která je personálně nebo majetkově propojena se 

zadavatelem. Toto prohlášení se vztahuje i jeho subdodavatele. Prohlášení bude podepsáno osobu 

oprávněnou za zhotovitele podepisovat. Prohlášení bude tvořit přílohu návrhu smlouvy. Vzor viz 

příloha č. 2 zadávací dokumentace. 

3. Dodavatel předloží časový a věcný harmonogram plnění. Harmonogram bude tvořit přílohu 

návrhu smlouvy. 

Čl. 12.: Přílohy 

Příloha č. 1: Identifikační údaje 

Příloha č. 2: Prohlášení dodavatele 

Příloha č. 3: Obchodní podmínky 

Příloha č. 4: Projektová dokumentace 
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Příloha č. 1: Identifikační údaje 

Identifikační údaje 

Veřejná zakázka: Návrh výsadeb na veřejných prostranstvích ul. Třebovské a Svitavské - Jevíčko 

Zadavatel: Město Jevíčko 

 

dodavatel:   

jednající:  

se sídlem:  

IČ:   

DIČ:   

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ______________, oddíl C, vložka ____________ 

osoba oprávněná jednat za uchazeče v členění:  

jméno, příjmení:  ______________________ 

funkce:   ______________________ 

pracovní zařazení: ______________________ 

kontaktní tel.:  ______________________ 

kontaktní email: ______________________ 

 

 

 

V _______________________ den ________________ 

 

 

 

____________________________________1 

podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat 

                                                           
1 Pozn. dodavatel doplní požadované údaje – viz text žlutě 
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Příloha č. 2: Prohlášení dodavatele 

Veřejná zakázka: Návrh výsadeb na veřejných prostranstvích ul. Třebovské a Svitavské - Jevíčko 

Zadavatel: Město Jevíčko 

 
Prohlášení  

 

 

Prohlašuji, že se na zpracování naší nabídky nepodílel zaměstnanec zadavatele či člen realizačního 

týmu projektu či osoba, která se na základě smluvního vztahu podílela na přípravě nebo zadání 

předmětného zadávacího řízení.  

 

Prohlašuji, že nejsem vůči zadavateli osobou blízkou (dle Občanského zákoníku) ani osobou, která je 

personálně nebo majetkově propojena se zadavatelem. Toto prohlášení činím i za své subdodavatele.  

 

 

V ___________________ dne ____________________2 

 

 

 

_____________________________________3 

podpis osoby oprávněné za dodavatele jednat 

 

 

  

                                                           
2
 pozn. doplní se místo a datum podpisu 

3
 pozn. doplní se jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné za dodavatele jednat 
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Příloha č. 3: Obchodní podmínky 

Smlouva o dílo 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 

 

I. Smluvní strany 

1. Město Jevíčko 
jednající:      Dušan PÁVEK dipl. um., starosta   
adresa:      Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko   
IČ:       00276791 
Osoba odpovědná ve věcech technických: Dalibor Šebek, investiční technik   
dále i objednatel 

 

2. var. A pro právnickou osobu 

obchodní firma: 

jednající: 

sídlo: 

IČ: 

DIČ: 

číslo účtu: 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném _______________________, oddíl ___, vložka 

______ 

dále i zhotovitel 
 
var. B pro fyzickou osobu podnikatele 

jméno, příjmení: 

bydliště: 

místo podnikání: 

IČ: 

DIČ: 

číslo účtu: 

dále i zhotovitel 
pozn. zhotovitel zde doplní své identifikační údaje  
 

II. Základní ustanovení 
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Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí ust. § 1 
odst. 2, § 6 až 8, § 9 odst. 2, § 10 odst. 2 a ust. § 2586 až 2630 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku. 

 

III. Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k vytvoření zeleně v lokalitě, kde zcela chybí a kde 

nebyla dříve plánována vzhledem k počtu a poloze inženýrských sítí. Budou vytvořeny liniové 

vegetační prvky, které propojí další izolované plochy zeleně ve městě a vytvoří migrační 

koridor směrem ven mimo zastavěné území. Jedná se opravdu o zelené tepny města. V 

lokalitách bude odstraněno několik poškozených jedinců přestárlých a stanovištně 

nevhodných dožívajících introdukovaných jehličnanů. Tyto budou nahrazeny výsadbami 

stromů a keřů. Podrobná inventarizační tabulka s vyhodnocením dřevin a návrhy na opatření 

je součástí přiložené projektové dokumentace. Vzhledem k charakteru lokality budou použity 

dřeviny, které vyhovují velikostí a charakterem kořenového systému správcům inženýrských 

sítí. Budou použity introdukované dřeviny, vzhledem podobné domácím, odolnější k 

dopravním exhalátům, zasolení a snášející stísněný prostor malých ulic (přehřívání, 

nedostatek vody), nebránící přístupu světla do souběžných domků.  

Pyrus calleryana ´Chanticleer´- introdukovaná okrasná hrušeň malého vzrůstu vhodná do 

úzkých ulic, se zasychajícími plody - neohrožuje dopravu a pohyb chodců, vrací do ulic pocit 

ovocných stromořadí. 

Amelanchier arborea ´Robin Hill´ - keře na kmeni, schopné vytvořit dojem aleje v ulicích s 

chybějícím prostorem, nicméně s kořenovým systémem a velkostí neohrožující inženýrské 

sítě, introdukovaná dřevina. 

Ligustrum vulgare - domácí dřevina v kultivaru ´Lodense´, aby nemuselo docházet k 

masivnímu tvarování živých plotů.  

Spraea x bumalda ´Anthony Waterer´- introdukovaná dřevina, kvetoucí nízký keř bez potřeby 

tvarování, vytvářející kompaktní izolační clonu od vozovky, simulující výsadbu trvalek - 

barevně kvete. 

2. Dílo bude splňovat požadavky této smlouvy, veškerých právních předpisů, podmínek 

vztahujících se k předmětu díla a zadávací dokumentací. 

3. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu 

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

4. Zhotovitel povede ode dne zahájení prací Deník prací a dodávek. Obsahové náležitosti 

deníku jsou dány přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci stavby, v platném 

znění.  
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IV. Doba plnění 

1. Termín realizace díla:  

 Zahájení prací: 1. 3. 2016 

 Dokončení prací: 15. 6. 2016 

2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním bez vad 

a nedodělků objednateli. Dílo bude předáno po etapách. O předání a převzetí každé etapy 

jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda 

etapu přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. 

 

V. Místo plnění 

Místo plnění je vymezeno projektovou dokumentací. 

 

VI. Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou ve výši: 

Cena celkem bez DPH  ______________ ,- Kč 

DPH ___ %   ______________ ,- Kč 

Cena celkem s DPH  ______________ ,- Kč  

pozn. dodavatel doplní požadované údaje 

2. Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná.  

3. Součástí této smlouvy je kalkulaci nabídkové ceny – oceněný položkový rozpočet. 

 

VII. Platební podmínky, fakturace 

1. Zálohy nejsou přípustné. 

2. Objednatel uhradí provedené práce a dodávky na základě daňového dokladu (ve smlouvě 

dále jen „faktura“) vystaveného do 15 dnů po předání a převzetí díla. 

3. Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou řádně provedené a odsouhlasené 

objednatelem. 

4. Faktura musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané 

hodnoty a musí obsahovat povinné náležitosti a přílohy.  
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5. Faktura bude vystavena a doručena objednateli ve dvou originálech a v jedné kopii. 

6. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je druhá smluvní strana povinna 

vyznačit ve faktuře i tyto náležitosti: 

 předmět fakturace, rozpis fakturovaných položek vč. množství a ceny, 

 vlastnoruční podpis vystavitele včetně kontaktního telefon, 

 přílohu faktury: soupis fakturovaných položek odpovídajících provedeným pracím a 

dodávkám. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je 

objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní 

straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod 

vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury.  

8. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta 

splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury. 

9. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle deníku a přímo na 

místě plnění. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly 

umožnit  

10. Lhůta splatnosti faktur je do 30 dnů od jejich doručení objednateli.  

11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně 

přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací a ust. smlouvy. 

12. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

13. Faktura musí být správná, úplná, průkazná, srozumitelná a musí být vystavena způsobem 

zaručujícím jejich trvalost. 

14. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou 

evidenci v plném rozsahu. 

 

VIII. Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 

schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, 

bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost a ochrany životního prostředí. Ty budou 

odpovídat českým technickým normám, projektové dokumentaci a zadání. 

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí 

bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a 

převzetí díla. 
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IX. Záruční podmínky 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruky v délce 24 měsíců ode dne 

předání díla.  

2. Případné vady zjištěné v záruční době budou reklamovány objednatelem bezodkladně. 

3. Zhotovitel uhradí škodu vzniklou v důsledku vadného plnění v plném rozsahu. 

4. Lhůta pro odstranění vady činí 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, 

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě nedodržení termínu k odstranění vady 

je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla 

za každý den prodlení. 

5. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady 

zhotovitel objednateli předá. Na  provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v rozsahu 

ust. odst. 1 tohoto článku smlouvy. Běh této záruční lhůty nekončí před uplynutím záruční 

lhůty na celé dílo. 

6. Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v původu předaných podkladů nebo pokynech 

objednatele. Zhotovitel dále neodpovídá za vady vzniklé po předání díla změnou výchozích 

podmínek, tj. právních předpisu, norem, atd. 

7. Oprávněně reklamované vady budou odstraněny bezplatně. 

 

X. Smluvní pokuty 

1. V případě zpoždění plnění ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní 

pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.  

2. V případě, že objednatelem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je objednatel 

povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky. 

3. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze uplatnit 

samostatně. 

4. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 

 

XI. Jiná ujednání 

1. Tato smlouva byla projednána a schválena Zastupitelstvem města Jevíčko dne ……………...  

usnesením č. ……………….. pozn. bude doplněno zadavatelem před podpisem smlouvy 
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2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu, v kterékoliv části, mohou smluvní strany pouze 

formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za 

dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

3. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 

4. Účinnost této smlouvy je podmíněna přidělením finančních prostředků objednateli 

uzavřením Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR, která 

dosud není uzavřena.  

5. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 

lhůtou v případě, že dojde ze strany zhotovitele k porušení ustanovení této smlouvy. 

Výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. 

6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 

smlouvy třetí osobě, vč. pohledávek. 

7. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských 

oprávnění. 

8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 

smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

9. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. 

10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení 

odmítne, či jinak znemožní. 

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že 

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 

srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost 

stvrzují svými podpisy. 

12. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými 

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních s 

platností originálu. 

13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 

předání podepsané smlouvy zhotoviteli. 

14. Přílohy smlouvy:   příloha č. 1 - oceněný výkaz výměr 

     příloha č. 2 - subdodavatelské schéma 

     příloha č. 3 - časový a věcný harmonogram 
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V Jevíčku dne __________________       V ___________ dne __________  

 

________________________       ______________________________ 

           za objednatele                                                                  za zhotovitele 
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příloha č. 2 - subdodavatelské schéma 

 

Subdodavatelské schéma 

pořadové 
číslo 

subdodávky 
IČO 

název nebo obchodní firma/u 
fyzické osoby jméno, příjmení 

subdodavatele 

země sídla, místo podnikání 
nebo bydliště 

subdodavatele 

popis části předmětu 
plnění subdodavatelem 

podíl v % na celkovém 
finančním plnění 

(zaokrouhlena 
na 2 desetinná místa) 

      

      

      

celkový podíl subdodávek v %:    

pozn. dodavatel doplní požadované údaje do tabulky (v případě potřeby je možné doplnit další řádky) 

 

V Jevíčku dne              V ________________ dne __________ 

    

 

___________________________           ______________________ 

za objednatele                          za zhotovitele 
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Příloha č. 4: Projektová dokumentace 

Projektová dokumentace/neuveřejněná část zadávací 
dokumentace 

bude dodána na základě žádosti dodavatele – viz čl. 15. výzvy k podání nabídky 




