
Smlouva o poskytování služeb

č. objednatele:
Č. poskytovatele: 18.0666-Ol

„Akční plán pro hlavní komunikace ve správě Olomouckého kraje“

Smluvní strany:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
se sídlem Lipenská 753/1 20, 772 Il Olomouc
zastoupená Ing. Foltýnkem Petrem, ředitelem p. O.
IČO 70960399
DIČ CZ70960399
Bankovní Spojení:
Čisšø účżnı
Organizace je zapsána V obchodním ı“ejStřı'ku, vedeném Krajským soudem V Ostravě, oddíl Pr,
vložka 100 dnem 14.11.2002
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen ,,Objednatel”)

a

EKOLA group, spol. S r.o.
se sídlem Mistrovská 4, 108 00 Praha IO
zastoupená Ing. Věrou Ládyšovou, jednatelkou Společnosti
Ićo 53981378
DIČ CZ63981378
Bankovní Spojení:
Číslo účtu:
Zápis v obchodním rejstříku: u Městského Soudu V Praze, Oddíl C, vložka 39803
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen ,,Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel Společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý Samostatně jen
„Smluvní strana“)

I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tato smlouva o poskytování služeb (dále jen ,,Smlouva“) je uzavřena podle ustanovení
§ 1746 odst. 2 Občanského (dále jen ,,Zakázka“).

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

2.ł. Na základě této. Smlouvy se Poskytovatel zavazuje ke Zpracování „Akční plán pro hlavní
komunikace ve správě Olomouckého kraje dle Směrnice č. 2002/49/”EC“ O řízení a Snižovánı'
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hluku V životním prostředí, která je implementována do české legislativy §78, §80 odst. 1
pism. q až r, §81, §8la, §8lb a §81c zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví a o
změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a čl. XII Zákona č.
222/2006 Sb., kterým se mění zákon č 76/2002 Sb., o integrované prevenci. Dále pak
prováděcími právními předpisy -vyhláškou č.523/2006 Sb., která stanoví mezní hodnoty
hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových
map a akčních plánů a podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě (dále jen „vyhláška o
hlukovérn mapování) a vyhláškou ě. 561/2006 Sb., o Stanovení Seznamu aglomerací pro účely
hodnocení a snižování hluku.

Součásti díla dle bodu 2.1. je vyplnění požadovaných forınulářů pro sumarizaci programů
snižování hluku (akčních plánů) dle požadavků na Reporting Mechanismu a požadavků
Ministerstva zdravotnictví ČR a požadavků na minimální obsah AP stanovených v příloze č. 3
vyhlášky č.523/2006 Sb., o hlukovém mapování vrozsahu následujících základních
požadavků akčního plánu:

1. popis aglomerace, hlavních pozemních komunikací Il. a III. tříd,
2. označení pořřzovatele,
3. výčet právních předpisů, na základě nichžjsou akční plány připravovaný,
4. mezní hodnoty hlukových ukazatelů,
5. Souhrn výsledků hlukového mapování,
6. vyhodnocení odhadu počtu osob vystavených hluku (obtěžování hlukem, rušení

spánku a další účinky), vymezení problémů a situací, které je třeba zlepšit,
7. všechna schválena nebo prováděná protihluková opatření, všechny připravované
projekty včetně návrhů na vyhlášení tichých oblastí v aglomeraci,

8. opatření, která pořizovatelě plánují přijmout V průběhu příštích 5 let včetně všech
opatření na ochranu tichých oblastí,

9. dlouhodobou strategii ochrany před hlukem,
10. ekonomické informace - hodnocení efektivnosti nákladů, hodnocení nákladů a

přínosů ochrany před hlukem, odhady Snížení počtu osob vystavených hluku.

Akční plán a formulář dle bodu 2.2. poskytovatel vyplní přednostně pro oblasti, ve kterých
dochází k překračování mezních hodnot hlukových ukazatelů.

Tabulky budou zpracovávány v prostředí tabulkového procesoru MS Office - Excel.

Poskytovatel je povinen na základě této Smlouvy, jako výsledek poskytování Služeb, předat
Objednatelí dokumentaci, která Zahrnuje zejměna následující dokumenty a podklady:

Návrh Akčního hlukového plánu pro pozemní komunikace II. a III. tříd na území
Olomouckého kraje - 2 ks V tištěné a 2 ks v elektronické podobě na CD/DVD.
PO provedeném vypořádání připomínek veřejnosti finální verzi Akčního hlukového pro
pozemní komunikace II. a lll. tříd na území Olomouckého kraje - 3 ks vtíštěné a 3 ks
v elektronické podobě na CD/DVD.

Objednatel poskytne Poskytovateli pro účely poskytování Služeb následující Podklady k
poskytování Služeb:
l.) Výstupy ze Strategických hlukových map - 2. kolo (dále jen „SI-lM“) pro Olomoucký kraj

v elektronické podobě:
I Tabulky S počty obyvatel, počty staveb k bydlení, školských a zdravotnických zařízení

zasažených hlukem S hodnotami deskriptorů Lóøn a L., v 5dB pásmech.

I Mapy S 5dB hlukovými pásmy pro oba deskriptory Lđnn a L., a jednotlivě lokality, které
byly řešené v rámci SHM, ve formátech PDF, PNG a SHP.
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O Textovou část SHM ve formátu *dOo nebo *pdf

0 Data O počtu obyvatel v adresných bodech ve formátu SHP.

I Formuláře pro vyplnění požadovaných výstupů Akčních hlukových plánů.
2.) Mapové podklady ZABAGED v rozsahu potřebném pro Zpracování Zakázky.

III. ˇ _
DOBA PLNENI

Poskytovatel provede dílo specifikované V bodě II. v teımínu nejpozději do 31. 8. 2019

Dílčí plnění - předání návrhu akčního plánu provede nejpozději do 20. 6. 2019

Poskytovatel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně Zhotoví dílo dle čl. II.
V souladu S platnými právními předpisy a platnými českými technickými normami. Součástí
bude i předání všech dokladů souvisejícími S řádným provedením díla Objednateli.

Povinnost Poskytovatelé provést řádně dílo je Splnéno dnem, kdy je dílo převzato objednatelem
bez vad a nedodělků.

Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít.

ıv.
CENA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli Za řádné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy
odměnu v následující výši:

Celková cena bez DPH 196 800,00 Kč
DPH 21 % 41 328,00 Kč

Celková cena vč. DPH 238 128,00 Kč

(dále jen ,,Cena“).

Sjednaná Cena uvedená vbodu 4.1 tohoto článku pokrývá všechny smluvní Závazky a
všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému poskytnutí Služeb podle Smlouvy
Poskytovatelem.

Práce nad rámec předmětu plnění této Smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran
formou písemného dodatku k této Smlouvě.

V
PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel nebude poskytovat Poskytovateli V Souvislosti S poskytování Služeb Žádné Zálohy.

Objednatel se zavazuje Zaplatit Poskytovateli za provedení Služeb Cenu na základě Faktury S
dobou splatnosti 30 dní od doručení Objednateli, vystavené vždy po řádném poskytnutí a
předání příslušné části Služeb na částku odpovídající části Ceny za příslušnou část Služeb, a to
následovně:

Zpracování návrhu akčního plánu pro potřeby zveřejnění a připomínkování veřejnosti - 75 %
Z celkové ceny díla.
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Vypořádání připomínek veřejnosti a Zpracování konečné verze akčního plánu - 25 %
Z celkové ceny díla.

VI.
SANKCE

Za prodlení S poskytnutím Služeb, resp. prodlení S předáním výstupů Služeb Poskytovatelem
dle této Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat, aby mu Poskytovatel uhradil smluvní
pokutu ve výši 0,05 % Z Ceny nedodaných Služeb, a to za každý i započatý den prodlení.
V případě, že Poskytovatel prokáže, že prodlení vznikly Z viny Objednatele, zanikne
Objednatelí právo Smluvní pokutu uplatňovat. Poskytovatel není v prodlení, pokud nemohl
plnit v důsledku vyšší moci.

VII.
PQDMÍNKY PROVÁDÉNÍ DÍLA

Poskytovatel zajišťuje provedeni díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob.
Poskytovatel nese plnou odpovědnost za nesplnění povinností vyplývajících Z této Smlouvy.

Poskytovatel si je vědom charakteru důvěrných skutečností, jež obsahuje podkladový materiál
a zavazuje se tyto skutečnosti nevyužít ve své podnikatelské činnosti nebo je za tímto účelem
předat třetí osobě. V případě porušení tohoto závazku si je Poskytovatel vědom práva
Objednatele požadovat náhradu škody jemu nebo držiteli autorských práv k výše uvedenému
podkladovému dílu vzniklé.

Objednatel se Stává vlastníkem dokumentace v požadovaném počtu a provedení dle čl. Il.
okamžikem řádného předání na základě písemného protokolu, podepsaného oprávněnýmí
zástupci obou smluvních stran a po uhrazení sjednané Ceny dle čl. IV této Smlouvy.

Objednatel se zavazuje poskytnout do 7 dnů po vyžádání Poskytovateli k účelu Zhotovení díla
podkladové materiály. Objednatel prohlašuje, že je oprávněné poskytnou Poskytovateli
digitální data. O poskytnutí digitálních dat bude sepsán předávací protokol.

Digitální data včetně dat Z ních odvozených budou použita výhradně k účelu zhotovení díla, a
to za podmínek stanovených touto Smlouvou. Předaná digitální data (včetně nosičů, na
kterých jsou data obsažena) budou Poskytovatelem vrácena nejpozději do S odevzdáním díla.
O tomto úkonu bude Sepsán předávací protokol. Poskytovateí si ponechá pouze jednu
archivační kopii íìnální verze digitálních dat a akčního hlukového plánu vytvořeného
Poskytovatelem. Tato data budou sloužit pouze pro potřeby Objednatele po dobu běhu Záruční
doby za dílo. Poskytovatel nebude tato data dále využívat pro žádné komerční účely.
Objednatel souhlasí pouze Správem referenčních odkazů a svyužítím pro přednáškovou
činnost.

Poskytovatel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu Objednatele digitální data neposkytne
třetím osobám. Pokud pro Zpracování díla je třeba poskytnout některá digitální data
subdodavateli, Zodpovídá poskytovatel za splnění všech ustanovení této smlouvy
i Subdodavatelem. Vostatních případech není Poskytovatel oprávněn předat digitální data
třetím osobám a je povinen zamezit Zneužití digitálních dat třetí osobou.
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VIII.
OPRÁVNÉNÍ ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN

Veškerá písemná komunikace mezi Smluvnírni stranami bude probíhat výhradně osobním
doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na níže uvedené adresy:

Při doručování Objednateli: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Lipenská 753/120, poštovní přihrádka 37, 772 ll Olomouc

Při doručování Poskytovateli: EKOLA group, spol. S ı-.o.
Mistrovská 4, 108 O0 Praha l0
K rukám:

Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím
následujících kontaktů:

V případě Objednatele: Jméno:
E-mail:
Tel.:

V případě Poskytovatelé Jméno:
E-mail:
Tel.:

Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. 8.1. a 8.2. je Smluvní strana, již se Změna
týká, povinna písemně sdělit druhé Smluvní Straně S tim, že Změna kontaktních údajů nabývá
účinnosti ve vztahu k druhé Smluvní straně doručením tohoto sdělení.

IX.
ZÁRUKY A REKLAMACE

Záruka je Sjednána na dobu 5 let a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla.
Záruka se vztahuje na vady, resp. na nedodělky díla, které se projeví u dila během záruční
doby S výjimkou vad, u nichž Poskytovatel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel. Toto
ustanovení však neomezuje obecnou odpovědnost Poskytovatelé na zhotovené dílo
stanovenou Zákonnými předpisy.

V průběhu Záruční doby Poskytovatel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, do 5
pracovních dnů od doručení písemné reklamace Poskytovateli, pokud si smluvní strany
nedohodnou lhůtıı delší Z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě.

Nároky Z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo smluvních pokut.

X.
ODSTOUPENÍ on SMLOUVY

Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li Poskytovatel podstatným způsobem své
Smluvní povinnosti.
Podstatným porušením této smlouvy ze Strany Poskytovatelé se rozumí zejména nesplnění
smluvních termínů podle této smlouvy nebo vyhlášení konkursu na Poskytovatelé.
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Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí Straně povinné bez zbytečného odkladu
poté, kdy Strana povinna poruší své povinnosti ve smyslu bodu 1 l.2.této Smlouvy.

10.3. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká ji právo odstoupit od Smlouvy
po mamém uplynutí této lhůty. Jestliže však Strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že
svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty
dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné Strany obdrží.
Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení
od Smlouvy se vsak nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení
sporů mezi sınluvníıni stranami, nároků na sınluvní pokuty a jiııých nároků, které podle teto
smlouvy nebo vzhledem ke Své povaze mají trvat í po ukončení smlouvy.

XI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

ll.l. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a
její účinnost dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se Zákonem č. 340/2015 Sb., O
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registnı
smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.

11.2. Práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí
občanským zákoníkem.

11.3. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny formou písemného dodatku, který
se stává po jeho podpisu oběma smluvními stranami nedílnou Součástí této smlouvy.

11.4. Tato Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech Stejnopisech, z nichž Obě Smluvní strany obdrží po
dvou stejnopisech.

11.5. Smluvní strany se seznámily s celým obsahem této smlouvy, kteráje výrazemjejich svobodné
vůle, nežádají změny ani doplnění a Smlouvu podepisují.

V Praze dne 28.1 1.2018 V oıørnønni dne - 6 -12- 21118
Poskytovatel Objednatel

...............
lng. Věra L ' Ť yšbvá lng.
Jednatelka S olečnosti Tec ěstek
EKOLA group, spol. S r.o. Spr lomouckého kraje p. o.
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