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Smlouva o qýkonu technického dozoľu č.0049/0/oMI/18

uzavtená podle ustanovení $ 2586 a násl. zákona č.89l20l2 Sb., občanský zákoník, v platném
znění (dále jen ,,občanský zákoník")

1. Smluvní stľany

1.1. objednatel: Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. tijna l38ll4, Praha 5, PSČ I50 22
zastoupená: RNDľ. Danielem Mazurem, Ph.D., staľostou MČPraha 5
ICO: 00063631
DIČ: CZ 00063631
bankovní spojení: Českáspořitelna a.s.
č.ú.: 27-200085732910800

(dále jen ,robjednatel'6' na stľaně jedné)

1.2. Zhotovitel: REINVEST spol. s ľ.o.
se sídlem: K Novému Dvoľu 66,142 00 Pľaha 4
zastoupen: Ing. Maľkem Raškouo jednatelem
ICO: 65410840
DIČ: CZ65410840
bankovní spojení:
č.ú.:

(dále jen ,rzhotovitel", na stľaně dľuhé)

(objednatel a zhotovitel dále také ,rsmluvní stľany" a jednotlivě jako ,,sĺnluvnístľana")

UzavírajíníŽeuvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o výkonu technického dozoľu
(dále také r,sĺľtlouva")

objednatelem jsou dále zmocněny následujícíosoby k jednání jeho jménem:

ve věcech smluvních: RNDr. Daniel Mazut,Ph.D., staľosta MČPraha 5

ve věcech administľativně- technických: Miľoslav Ptáček, pověřen vedením odboru
majetku a investic
e-mail : miroslav.p tacek@praha1 . cz tel. 257 000 17 6
Bc. Pavel Vokoun, vedoucí oddělení přípľavy a
r ealizace i nvesti c, e-m ai I : p avel. vo ko un@pr aha5 . cz
tel.257 000 482
Mgr. Tomáš Nový, ľeferent oddělení přípľavy a realizacę
investic, e-mail: tomas.nov}ĺ@prahaS.cz, tel. 257 000 306

Zhotovitelem jsou dále zmocněny následujícíosoby k jednání jeho jménem:
ve věcech smluvních: Ing. Marek Raška
ve věcech technických : Ing. Maľek Raška
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2. Uvodní  ustanovení

2.1'Tato smlouva se uzaví rá v souladu se zásadami stanovenými v $ 6, $ 27 a $ 31 zákona č .
13412016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění  pozdějš í ch předpisů ' mimo reŽim
tohoto zákona s názvem: ,,ZŠ  waldoľ fská, obj. Mezi Rolemi 3418, Praha 5 _ Jĺ nonice _
pľ ovedení  nové ho pavilonu - technĺ cký dozor investoľ a,,,

2.2. Podk|adem pro uzavŤení  té to smlouvy o poskytování  služ eb je nabí dka poskýovatele ze dne
13. 11.2018.

2.3. Touto smlouvou se poskytovatel zavazuje k řádné mu a vč asné mu poskytování  sluŽeb, které
jsou blí Že speciť rkovány v č l. 3 předmětu smlouvy (dále jen,,sluŽby").

2.4' objednatel se zavazuje k převzetí  řádně a vč as poskýnutých sluŽeb a zap|acení  sjednané
ceny za jejich pľ ovedení  podle podmí nek sjednaných v té to smlouvě.

3. Předmět smlouvy

Předmětem plnění  té to smlouvy je závazek zhotovitele provádět pľ o objednatele sluŽby
spoč í vají cí  ve výkonu technické ho dozoru investoľ a na stavbě v rámci veřejné  zakázky
v podlimitní m reŽimu s názvem ,,ZŠ  Waldoľ ť ská, obj. Mezi Rolemi 34/8,Praha 5 - Jinonice -
pľ ovedení  nové ho pavilonu" dle souvisejí cí  smlouvy o dí lo ě.0051/0/oMI/18 uzavřené  dne
18.12.2018 dále také  ,,Smlouva o dí lo") v předpokládané m č asové m rozsahu 850 hodin a dále
závazek objednatele uhradit zhotoviteli za Í ádně poskytnuté  sluŽby cenu dle podmí nek
uvedených v té to smlouvě.

3.1. Výkon technické ho dozoľ u investora
Cinnost zhotovitele bude zahľ novat:

- seznámení  se s podklady, podle kteľ ých se připravova|arealizace stavby, s dokumentací ,
s obsahem smluv a s obsahem stavební ho povolení ,

- spolupľ áci s NPÚ a odborem památkové  pé č e MHMP, věetně zajiš tění  jejich závazných
stanovisek s dostateč ným předstihem tak' aby nebyl ohľ oŽen termí n dokoněení  stavby,

- spolupľ áci s pľ acovní kem pověřeným výkonem autorské ho dozoru generální ho
projektanta a specialisty a to v ľ ozsahu obecně závaznýchpľ ávní ch předpisů '

- kontrolu dodrŽení  podmí nek stavební ho povolení  a opatření  státní ho stavební ho dozoľ u
po dobu ręalrizace stavby,

- kontrolu pľ ojektové  dokumentace dodané  generální m projektantem a jeho upozorňování
najejí  pří padné  vady,

- kontrolu pľ ogramu ří zení  jakosti po celou dobu výstavby, sledováni apotvtzování  obsahu
stavební ho (montáŽní ho) dení ku, kontrolu jeho řádné ho vedení  a ú plnosti záznamű,
upozorňování  zhotovitele zápisem na nedostatky' kteľ é  zjistil v prů běhu kontroly a sdělit
návľ hy investoľ ovi nebo dalš í m ú č astní ků m výstavby provedení  potřebných opatření ,

- kontrolu, zda zhotovitel provádí  v poŽadované m ľ ozsahu zkouš ky materiálů  a konstrukcí
a zda eviduje předepsané  doklady o jakosti výrobků  a prováděných pľ ací ' je pří tomen při
odběru vzoľ ků  mateľ iálů  a při zkouš kách prováděných na stavbě. Na výzvu zhotovitele
prověřuje pľ áce, které  budou v dalš í m prů běhu dodávky zal<ryy nebo se stanou
nepří stupnými,

2



l r ľ lÉ sTsKÁ č Ásrt PRAHA 5
,,

l llllilt|lil 
illl 

lilll lľ l lllill llll lllilllilllill|ll illl lill lll

4. Doba plnění

Tato smlouva se uzaví rá nadobu realizace Smlouvy o dí lo' tj na předpokládané  období
13 měsí ců  ode dne podpisu té to smlouvy, popří padě do vyč erpání  maximální  hodnoty
odměny zhotovitele uvedené  v Č l s. odst. 5.3.

ć,.0049loloMllts

- sledování  dodľ Žování  technologické ho postupu pľ ací , 
""'"#"";il'j"}?l1.o,o,roudokumentací  a posuzuj e, zda práce jsou pľ ováděny v soulady s technickými normami,

smluvní mi podmí nkami, právní mi předpisy a rozhodnutí mi oľ gánů  státní  správy,
- kontrolu soupisů  provedených pľ ací  vystavených zhotovitelem stavby, kontrolu

zjiš t'ovací ch pľ otokolů , pří padné  ví cepráce a mé něpráce vč etně kontroly cen, fakturaci
dodavatele

- kontrolu doplňování  dokumentace, podle které  byla stavba rea|izována' a kontrolu
evidence dokumentace dokonč ených ěástí  stavby,

- kontľ olu a vyhodnocení  spolupľ áce sę zpracovatelem DSP (té Ž projektantem)
vykonávají cí tn autoľ ský do zc:r,

- kontrolu a vyhodnocení  spolupráce s koordinátorem bezpeč nosti a ochĺ any zdravi pŕ i
pľ áci na staveniš ti dle zák. č ,.30912006 Sb.' o zajiš tění  dalš í ch podmí nek bezpeč nosti a
ochĺ any zdravi při práci.

- kontľ olu dokladů , které  prokazují  kvalitu vykonaných prací  a dodávek (atesty, pľ otokoly
o mechanické  odolnosti konstrukč ní ch prvků , o poŽámi bezpeč nosti zabudovaných
prvků , o plnění  pož adavků  na neš í ření  hluku ve zhotovované  konstrukci, o plněnĺ
pož adavků  na vodovzdomé  a tepelné  izolace, o dodľ Žení  podmí nek pro zachování
poŽadovaných parametrů  ochľ any ž ivotní ho pľ ostředí , o dođ ľ Žování  bezpeč nostní ch
předpisů  apod.),

- kontrolu vedení  stavební ch a montź tž nĺ ch dení ků  v souladu s podmí nkami smluv
(minimálně v ľ ozsahu dle vyhl' č ). 49912006 Sb., o dokumentaci staveb pří lohy ě. 5)'

- kontrolu zhotovitęle stavby, zda řádně připravuje podklady pľ o odevzdání  a převzetí
stavby (nebo jejich č ástí ) a ú č ast při odevzdání  apŕ evzetí  stavby,

- kontrolu dokladů ' kteľ é  doloŽí  zhotovitel stavby při odevzdání  a převzetí  dokonč ené
stavby,

- organizač ní  zajiš tění  přejí mací ho a předávací ho Ť í zeni,
- kontľ olu, zda zhotovitel stavby řádně a věas odstraňuje vady a nedostatky zjiš těné

při předání  apřevzeti stavby,
- ú ěast nazávěreěné  kontľ olní  pľ ohlí dce stavby'
- kontľ olu vyklizení  staveniš tě zhotovitelem stavby,
- spolupráci pti závěreč né m vyú č tování  stavby'
- spolupráci při podání  ž ádosti o vklad stavby do katastľ u nemovitostí ,
- organizač ní  zabezpeč ,ení  závěreč né  prohlí dky stavby, kontrolu Žádosti o kolaudač ní

souhlas

4.1

4.2. Technický dozoľ  investora bude zhotovitel provádět po celou dobu realizace konkľ é tní
stavby, kteľ á je specifikovaná v Č l. 3. Výkon technické ho dozoru investoľ a zaháji
zhotovitel zpravidlapři předání  staveniš tě zhotoviteli stavby a bude ukoněen spoluprací
po dokonč ení  stavby, která skonč í  po nabytí  právní  moci kolaudač ní ho rozhodnutí  a
odstranění  přĺ padných vad a nedodělků  stavby uvedených v protokolu o předání  stavby,
nebo v protokolu z kolaudač ní ho ří zení , pokud nebude v konkré tní m dodatku uvedeno
jinak.
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5.1

5.2

5.3

5.5

5.4.

5. Povĺnnosti objednatele, cena služeb a platební podmínky

objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli pľůběŽněa včas informace, příslušné
doklady, podklady a součinnost nezbytnou k řádnému poskytovánĺ sluŽeb technického
dozoru' k pľovedenídíla.
Smluvní stľany se dohodly na odměně zhotovitelę za kažđouhodinu práce ve výši
570o588 Kč(slovy: pět set sedmdesát koľun pět set osmdesát osm haléřůčeských )
bez DPH. Cena bude podléhat DPH dle zákona č,.23512004 Sb', o dani zptidané
hodnoty, v platném zněni'
Smluvní strany se dohodly' Že celková odměna zhotovitele zaplnění dle tétosmlouvy
nepřekĺočíčástku 485 000,- Kčbez DPH.
Provedené úkony budou faktuľovány na základě skutečně odpracovaných hodin a

ro'-sah pľacíbude pruběŽně konzultován při kontrolních dnech s opľávněným zástupcem
MC Pľaha 5. Nedílnou součástífaktury bude výkaz odpracovaných hodin' potvrzený
oprávněným zástupcem MČPľaha 5.

Zhotovitel vystaví fakturu na odpovídajícípočet odpracovaných hodin za uplynulý
kalendářní měsíc (vč.konkĺétníhorozpisu) vŽdy do 10. dne měsíce následujícího.
Faktury budou splatné do 30 dnů od tury objednatelem na účetzhotovitęle
č
NáleŽitosti platebních dokladů (faktur):
cena dĺla a dalšíchvýkonů,bude objednatelem pľoplacena zhotoviteli naztlkladě řádně
vystavených platebních dokladů (faktuľ)'
faktury budou splňovat náleŽitosti daňových dokladů, musí obsahovat náleŽitosti
stanovené $ 12 zákona č.588/1992 Sb., o DPH, ve znění pozdějšíchpředpisů, označení
peněŽního ústavu a čísloúčtu'na kteľý má byt placeno a ľegistračníčíslotéto smlouvy'
na každéfaktuře bude přesně specifikován předmět plnění s odkazem na příslušný
článek této smlouvy.

5.6

6. Pľáva a povinnosti smluvních stľan' odstoupení od smlouvy

6.l. Zhotovitel se zavazuje pľovéstdílo včętnědalšíchvýkonůvčasa řádně vrozsahu a
termínu dle této smlouvy.

6.2. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu díla podle platných předpisů a prohlašuje, ževšechny
jím poskýnuté sluŽby budou v souladu s platnými předpisy a budou splňovat
poŽadavky příslušnýchplatných vyhlášek' naŕizenía platných noľem.

6.3. Zhotovitel se zavazuje udľŽovat po celou dobu tľvánítohoto smluvního vztahupojistnou
smlouvu na škodu způsobenou třętím osobám a kde výše pojistného plnění je sjednána
min. na částku 2 mil. Kč'Doklad o pojištěnízhotovitele na odpovědnost za škodu
působenou jeho činnostív souvislosti s plněním dle této smlouvy tvoří Přílohu č.1 této
smlouvy.

6'4. objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě jejího podstatného porušení.
Takovým podstatným poľušenímje téžneplnění kteréhokoli smluvního ujednání ze
strany zhotovitele uvedeného v čl.3. a 6. tétosmlouvy. odstoupení od tétosmlouvy
musíbý pľovedeno písemně aptokazatelně doľučenodruhé smluvní straně.
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7. odpovědnost zaŕ ádné  poskytování  služ ebrzáruka na poskytnuté  služ by

7.l' Zhotovitel odpoví dá za to, ž e sluŽby budou poskýnuty, tj. dí lo bude provedeno, podle
podmí nek té to smlouvy, v rozsahu dlę konkré tní  objednávky, v souladu s obecně
ztlvaznými právní mi předpisy, technickými noľ mami, a Že bude bez vad a bude mí t
vlastnosti v té to smlouvě dohodnuté .

7.2. Dź ie zhotovitel zodpoví dá té ž  za to, ž e navrŽené  řeš enĺ , v rámci poskytování  sluŽeb dle
té to smlouvy, bude v souladu s obecně platnými předpisy a technickými normami, kteľ é
se vztahují  ke stavbě - zpracovávané mu dí lu.

7.3. Záruka za jakost poskytovaných sluŽeb na plnění  dle ěl. 3. té to smlouvy se stanovuje na
dé lku záruky konkré tní ho stavební ho dí la na základě Smlouvy o dí lo. V pří padě zjiš tění
vad stavební ho dí la, kteľ é  měly byt eliminovány právě realizací  technické ho dozoru
investoľ a, se zhotovitel zavazuje při pľ ocesu reklamacę stavební ch vad pľ ovádět opětovný
technický dozor investoľ a při odstraňování  pří sluš né  ľ eklamované  vady, a to až  do její ho
ú plné ho odstľ anění , popří padě do konce jiné ho řeš ení  té  kteľ é  konkré tní  vady.

7.4. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatný technický dozor investora na reklamovaných
vadách dle odst. 7. 3. výš e neprodleně ve spolupráci s dodavatelem/zhotovitelem stavby.
V pří padě nesouč innosti ze strany zhotovitele poskýnout technický dozor investora při
odstraňování  vad, je objednatel oprávněn si na tyto sluŽby zajistit třetí  osobou na náklady
zhotovitęle, ktery se zavazuje týo náklady objednateli proplatit na základě předloŽení
daňové ho dokladu, ato do 15 dnů  odjeho doruč ení  zhotoviteli.

8. Smluvní  pokuĘ

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní  pokutu:

8.1. Vznikne-li objednateli nebo třetí  osobě š koda vdů sledku vadné ho plnění  předmětu dí la
zhotovitelem, tedy zejmé na zanedbání m povinností  technické ho dozoru investora, bude
odstraněna na náklady zhotovitele, pří padně z jeho pojiš tění . Právo na náhľ adu š kody není
jakkoli dotč eno nárokem na smluvní  pokutu'

8.2. Smluvní  pokuta je splatná do 14 dnů  ode dne prokazatelné ho doľ uč ení  její ho vyú č tování
druhé  smluvní  stľ aně. Zaplacení m smluvní  pokuty není  dotěeno právo objednatele
poŽadovat náhľ adu š kody a povinnost zhotovitele ji nahĺ adit.

9. Ostatní  ujednání
9' 1. Právní  ú č inky doruč ení  jaké koli pí semnosti đ oruč ované  v souvislosti s touto smlouvou č i

na její m zák|adě nastávají  pouze tehdy, je-li tato pí semnost odesí latelem č i jí m pověřenou
osobou předána její mu adľ esátovi nebo je-li tato pí semnost doruč ena její mu adresátovi
formou dopoľ uč ené ho dopisu. Při doruč ování  prostřednictví m osobní ho předání  nastávají
ú č inky doľ uč ení  okamŽikem pí semné ho potvľ zení  adľ esáta o přijetí  doruč ované
pí semnosti. Při doruč ování  pľ ostřednictví m doporuč ené ho dopisu nastávají  ú č inky
doruč ení  okamŽikem přijetí  doruěované  pí semnosti adresátem od poš tovní ho doruč ovatele
dle platných poš tovní ch podmí nek. Není -li moŽné  zásilku doruč it z jakýchkoli dů vodů  na
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stľ aně adresáta' má se zás1lka za doľ uč enou pátý pracovní  den po její m odeslání .
Doporuč ený dopis je třeba adresovat vž dy na adľ esu adľ esáta uvedenou v záhlaví  té to
smlouvy, |ędaž e smluvní  Strana oznámí  pí semně druhé  stľ aně změnu adľ esy doľ uč ování .
Tato doľ uč ovací  adresa mů Že bý změněna pouze pí semným oznámení m doruč eným druhé
smluvní  stľ aně. Pro doruč ování  jiných poš tovní ch zásilek neŽ pí semností  platí  toto
ustanovení  té to smlouvy obdobně.

9.2. Pokud jakýkoliv závazek vyplývají cí  z té to smlouvy, avš ak netvoří cí  její  podstatnou
náleŽitost, je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho č ást, je
plně oddělitelným od ostatní ch ustanovení  té to smlouvy a taková neplatnost nebo
nevymahatelnost nebude mí t ž ádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatní ch
závazkizté to smlouvy. Smluvní  stľ any se zavazují  v rámci té to smlouvy nahľ adit formou
dodatku k té to smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělený závazek takovým
novým platným a vymahatelným závazkem, jehož  předmět bude v nejvyš š í  moŽné  mí ře
odpoví dat předmětu pů vodní ho oddělené ho zź lvazku. Pokud vš ak jakýko|iv závazęk
vyplývají cí  z té to smlouvy a tvoří cí  její  podstatnou náleŽitost je nebo kdykoliv se stane
neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho ěást, smluvní  strany nahľ adí
neplatný nebo nevymahatelný závazek v rámci nové  smlouvy takovým novým platným a
vymahatelným závazkem, jehoŽ předmět bude v nejvyš š í  mož né  mí ře odpoví dat předmětu
pů vodnĺ ho závazku obsaŽené mu v té to smlouvě.

9.3. Zhotovitel není  oprávněn své  pohledávky zaobjednatelem, které  vyplývají  zté to smlouvy,
postoupit na třetí  subjekt' Stejně tak není  zhotovitel oprávněn započ ,í tat své  pří padné
pohledávky za objednatelem pľ oti svýmzávazků m vů č i objednateli.

10. Závěreč ná ustanovení

l0.l.Smluvní  strany pľ ohlaš ují , ž e si tuto smlouvu přeěetly, Žebyl uzavřen po vzájemné m
pľ ojednání  podle jejich pľ avé  a svobodné  vů le, urč itě , váŽné  a srozumitęlně, nikoli v tí sni
ani za nápadně nevýhodných podmí nek.

1O.2.Tato smlouva nabýváplatnosti dnem jeho podpisu oběma smluvní mi stľ anami a ú č innosti
dnem jeho zveřejnění  v Registru smluv ve smyslu zákona č ,. 34012015 Sb., o zvláš tní ch
podmí nkách ú č innosti některých smluv, uveřejňování  těchto smluv a o ľ egistľ u smluv,
platné m zněnĹ

l0.3.Smluvní  strany beľ ou na vědomí , Žek nabytí  ú č innosti té to smlouvy je nezbýné  její
uveřejnění  v registru smluv podle zákona č ,. 34012015 Sb., o zvláš tní ch podmí nkách
ú č innosti některých smluv, uveřejňování  těchto smluv a o ľ egistľ u smluv, ve zněni
pozdějš í ch předpisů , do třiceti (30) dnů  ode dne podpisu dodatku poslední  smluvní
stranou, nejpozději do tří  (3) měsí ců  ode dne podpisu dodatku, které  pľ ovede Městská č ást
Praha 5' Smluvní  stľ any berou na vědomí , Že zveÍ ejnění  osobní ch ú dajů  ve smlouvě
uveřejněné  v ľ egistru smluv podle věty první  se děje v souladu s tí mto zákonem a s č l. 6
odst' l pí sm. c) naŤ izení  Evropské ho paľ lamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní  strany
pľ ohlaš ují ' Že skuteč nosti obsaŽené  v e smlouvě nepovaŽují  za obchodní  tajemství  ve
smyslu $ 504 obč anské ho zákoní ku a udělují  svolení  k jejich uŽiti a uveřejnění  bez
stanovení  jakýchkoliv dalš í ch podmí nek.

1O.4.Tato smlouva byla vyhotoven vpěti (5) stejnopisech, znichŽ ětyři (4) výisky obdrŽí
objednatel ajeden (1) zhotovitel.

10'5'Tí mto se Ve smyslu ustanovení  $ 43 odst. 1 zákona č ,. 13112000 Sb., o hlavní m městě
Praze, ve znění  pozdějš í ch předpisů , potvľ zuje, Že byly splněny podmí nky pľ o platnost
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pľávníhojednání městské části Praha 5' a to usnesením Rady městské částič.6l1659/2018
ze dne 19. 12.2018.

Soupis příloh ke smlouvě:

Příloha č'l

t

V Praze dne:

Rj\ĺDľ.

I MĚsĺsxÁ lÁsr
PRAHA 5

1 0 -01- ?q19

P_latný doklad o pojiŠtěnízhotovitele na odpovědnost za škodu působenou jeho
činnostĺv souvislosti s plněním'

Y Pĺaze dne: .
// // .2018

R
K
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e za zhotovitele:

Ing. Marek Raška
jednatel REINVEST spol. s.ľ.o.

D
starosta 5
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