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TSKRPOOSLEFE
sMLotryA o uÍr,o

uzavŕenápodle $ 2586 a násl. zźkoĺač.8912012Sb., občanský zríkoník(dále jen ,,občanský
zĺíkoník")

číslosmlouvy objednate|ez N3l18l 4220l l24

číslosmlouvy zhotovitelez 1822063
I.

Smluvní strany

L. Objednatel: Technĺcká správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.
Rasnovka 77018,110 00 Praha 1- staľéMěsto
lČo:osąąlzge
DIČCZO3447286
zapsarút v obchodním Ęstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl.
200s9
Bankovní spojení: PPF banka a.s.

ě.tL.2023100003 / 6000
zastoupená: lng. Petrem Smolkou, geneľálním ředitelem a předsedou

představenstva
PhDr. Ing. MaĘem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představensfua

Při podpisu Smlouvy a veškeqých jejich Dodatků jsou oprávněni zastupovat
objednatele dva členovépředstavenstva společně, z ricllžnejméně jeden musí b;ýt

předsedou anebo místopřeđsedoupředstavenstva.

osoby zmocněné k jednaní ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičníhoúseku
Petr Kalous - vedoucí oddělení přípravy aręalizace investic
Ing. Lenka Zach -TDI

Zhotovĺtel: SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116115,110 00 Prahal _Nové Město
ICO: eZZ 42105
DIC C262242t05
Bankovní spojení: Komeľčníbanka a.s. / Raiffeisenbank a.s. / Českáspořitelna a.s.

č.ú.: 8109481/0100 / 101702245415500 l 471792210800
zastoupena: Ing. Kaľlem Ryplem, předsedou představensfua

Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva
(za společnost jeđnákaŽdým samostatně)

osoby zmocněné k jednání:
- ve věcech smluvních: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou
představenstva

- ve věcech technických: Ing. David Cyroň, ředitel oblasti STPGD
- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Jakub Vlk, hlavní stavbyvedoucí

V případě změny údajůuvedených v bodě 1 a 2 člĺínkuI tétosmlouvy je povinna smluvní stľana, u
které změna nastalą infoľmovat o nídľuhou smlulmí stranu, a to pľfüazným způsobem a bez
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zbytečnéhoodkladu. V přĺpadě, žez dtlvodů nedodľŽení nebo porušenítéto povinnosti dojde ke
škodě, zavazuje se stľana, která škodu způsobila, tuto nahĺaditbez zbytečnéhoodkladu' co k tomu
bude poškozenou stranou vyzvána.

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: ,,Vaľhulíkové_ ľevitalizace, Praha 7, č.akce
1000055" dle projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost PPU spol. s.r.o.'
VyŽlovská 2243136,l00 00 Praha 10 - Strašnice

Dílo je vymezeno následovně:

Předmětem plnění je odstranění stávajícich zpevněných ploch _ pozůstatkůpo původních
stavbách a zpevněĺých plochách na pozemcích č.parc. 2409,24I0l2. Jedná se o součást
pffpľavných pracípro budoucí qýstavbu nových cest pro pěšív zéĄmovém űzerĺli. Jedná se o
travnatou plochu s cestní sítíbez dlouhodobějšíídržbys pozůstatĘ předchozích
demolovaných staveb. I]zemi je svaŽité až rovinaté. V plochách zeleně se nachazí dílčí
pozůstatky částíbývalých staveb (sokly nástupišť, podlahy bývalých budov, základy jeřábové
drźůly,koleje bývalévlečky).
Předmětem prací je především odstranění zpevněných ploch s betonovým povrchem. Kľomě
povrchů budou odstraněny i případné konstľukčnívrstvy těchto ploch, většina demolovaných
ploch bude v rĺámci této akce zavezena ornicía zatravĺěna. Jedná se většinou o plochy bez
wužitía bez návaznosti na stłávajícícestní síť,tedy tyto plochy jen omezují plochu zeleně.
Dále se jedná o plochy v blízkosti vzrostlých stromů.
Dalšíoblastí pľacíje odstraňování solitéľních,čiliniových překaŽek v ploše (betonové
zatážedlo, zděné kamenné sokly, obrubníky, vystupujícíocelové štětovéstěny atd.).

Součástípředmětu plnění je:

. ZajištěníDIR,
o projekt a realízace DIo,
. zpÍacovanípodľobnépaspoľtizace přilehlých objektů (domů, oplocení apod.) a následné

repasportizace po skončenístavby

Dále jsou součástípředmětu plnění rovněž dalšípovinnosti zhotovitele stanovené v čl.XI. této
smlouvy.
(dále jen,,dílo").

2. Místo realizace díla: ul. Varhulíkové, Praha7

3. Zhotovitel se zavazuje řáđněprovést dílo v ľozsahu azapodminek dohodnuĘých v této smlouvě,
kjejímužuzavteni je objeđnatelopľávněn na zźlĘaděsmlouvy o zajištěníspľávy majetku a

ýkonu dalšíchčinností,která byla dne 12. l.20t7 s účinnostíke dni l. 4.2017 uzavŤenamezi
objeđnatelema hlavním městem Prahou (pro účelytéto Smlouvy téžjako,,HLMP*), když na
zź.kladě tétosmlouvy objednatel pro hl. m. Pľahu zajišt'uje řádnou a odbomou spľávu, ochľanu
a rozvoj spravovaného majetku, zejména pozernních komunikací, jehož vlastníkem je HLMP
(pro účelytéto Smlouvy téžjako ,,Smlouva HLMP") a ve stanovené době přeđatdílo
objednateli.

4. objednatel se zavazuje, žedokoněené dílo převezme a zap|ati za jeho zhotovení dohodnutou
cenu.
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5 Dílo bude proveđenov souladu s podmínkami výběrového ŕizeni,přijatou nabídkou zhotovitele,
předanou pľojektovou dokumentací, pravomocným stavebním pôvólenĺm případně ohliíšením
stavby a v souladu se stavebním ziíkonem č,.183/2006 sb.; v platném Äěni, a předpisy
souvisejícími.

Doba ffinĺaĺ'
Termín zahéĄeĺĺ:po uveĘnění tétosmlouvy v registru smluv a po vyđĺáníDIR, ktery zajišťuje
zhotovitel, nestanoví-li obj ednatel pozděj šíteľmín.

Termín dokončení:nejpozději do 30.06.2019

Lhůta qýstavby uvedená v kalendiířníchdnech činí:120

Při pozdním zahájeni díla zdůvodu pľodleníobjednatele s předáním místa realizace díla se
termíny dokončenío toto pľodleníprodlouží.

Zaűčelemdosaženímaximĺilníefektivity a rychlosti prováděných pľací,kterévyŽadují
omezení provozl,l' źrotovitel zajistí' aby tyto prácepľobíhaly ve dv_ousměnném pracovním
reŽimu. Tétopodmínce bude odpovídat inavrženýHMG provádění pľací.

Zhotovitel se zavazujepři provádění dílaposfupovat řádně a efektivně, aby bylo dílo provedeĺro
đlevydaného stavebního povolení.

rv.
Cena díla

1. Cęna za zhotovení díla v rozsahu ěl. il. této smlouvy je stanovena pevnou cenou, jako
nejvýše přípustná, zabrĺujícivšechny náklady souvisejíóí s kompletní_m zhotovením díla.

2. Celkem ceÍIaza dílo bez DPH: 10 979 777154 Kč)

DPII: 2 305 753'28 Kó,

Cena celkem včetněDPH: 13 285 530,82 Kč

Cena za diloje podrobně stanovena v příloze rrPoložkovýľozpočet,..

V ceně za zÁotovení díla jsou zahrnuý i náklady na vybudování, pľovoz, űdržbu a vyklizeru
zaÍízenístaveniště zhotovitele, zpracovźni dokumentace skutečńéhoprovedení díla ve 3
vyhotoveních' včetně geodetického zaměření digitalní formou podle pravidel IPR Praha ve
dvojím vyhotovení, projednání dopravních opatření, zajištěníDIŔ a jejiôhrcalizaci,nĺáklady na
skládky přebytečnéhomateriálu, vybouraných konstľrrkcí a hmot.

3. Cena můŽe b;ýt změněnapovze đohodouobou smluvních stran formou dodatku k tétosmlouvě
4. Zhotovitel nese nebezpeěí změny okolností ve smyslu ust. $ 2620 odst.2 občanskéhozákoníku.
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V.
Platební podmínky

l. objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu ve výši dohodnuté v ěl. IV. Právo fakturovat
vznikne zhotoviteli po proveđeníprací event. po předĺĺnía pŕevzetípředměfu díla nebo jeho

části zapodmínek stanovených v tomto článku níže.

2. Zhotovitel je oprávněn předloŽit dílčífakturu vystavenou na záHadě objednatelem
odsouhlaseného soupisu provedených prací, přičemžfaktura bude mít náležitosti daňového
dokladu đlezźkona č,.23512004 Sb., o dani zpřidané hodnoty v platném zněru a bude doplněna
předávacím protokolem dílčíhozdanitelného plnění včetněvšech příloh k němu. Na předávacím
pľotokolu dílčíhozdanitelného plnění musí bý ýslovně uveden den předáni a ptevzetí dílčího
zdanitelného plnění a podpisy konkľétníosoby předávajícího a přebírajícího.

Veškeľédaňovédoklady musejí obsahovat náleŽitosti daňového dokladu dle zfüona č,.23512004
Sb., o dani zpřidané hodnoty, ve zněnl pozdějších předpisů. V případě, žedaňové doklady
nebudou mít odpovídajicí náleŽitosti' je objednatel opľávněn zaslatje ve lhůtě splatnosti zpětk
doplnění; splatnost takovéto wácené fakfury v takovém případě nenastavá a lhůtasplaürosti
počínáběžetpoté,co bude doručena faktuľa náleŽitě doplněna čiopravena.

3. V průběhu prováděných prací budou zhotovitelem vyhotovoviíny,,Soupisy provedených prací"
a ,'Předávací protokoly dílčíhozdanitelného plnění", které budou předloženy objednateli ke
kontrole. objednatel je potvrdí, pÍip. zaĺnitne nejpozději do 3 pracovních dnůpo předloŽení.

4. Splatnost dílčíchfaktur i konečnéfaktury je stanovena na 30 dnípo převzetí faktury
objednatelem. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnípo ukončeđprě;ĺmacíhotízeru
doloženéhoprotokolem o předání apÍevzeti díla podepsaným oběma smluvními stľanami.

5. Zhotovitel předložíjako doklad pro fakturaci dodací listy nově dodaného a zabudovaného
materiálu na stavbě.

6. V konečnéfaktuře budou ztlčtovány veškerédílěífaktuľy.

7. Zhotovitel je povinen s poslední fakturou zaslat vyplněnou tabulku aktivace HIM, která je
nedílnou přílohou tétosmlouvy. V tabulce budou vyplněny pouze poloŽky ťýkajici se dané
stavbyvKčsDPH.

vI.
Podmínky pľovedenídĺla

1. objednatel oďevzdá zhotoviteli plochu staveniště nejpozději ke dni zahźljeĺídí|a. Záryis o
předaní staveniště bude pľoveden přímo ve stavebním deníku (dále jen,,SD") nebo bude
nedílnou součástíSD jako jeho příloha.

2. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje v následujícíchpffpadech:

a) dojde-li během výstavby ke změně zásadního ľozsahu dila a druhu prací na z,ákladě žádosti
objednatele a strany zahájí jedniĺnío obsahu dodatku ke smlouvě

b) nebude-li moci zhotovitel pokľačovatv provádění dila z důvodu na straně objednatele, které
brání řádnému pľovádění díla

c) při zastavení prací statními a kontrolními orgány nebo z důvodu vyššímoci (pokud není
odpovědnost na stľaně zhotovitele)

d) prodlení vzniklé v souvislosti aľcheologickými nźiezy.

3. Zhotovítel prohlašuje, Že si pľohlédlmísto pľováděnídíla, seznámil se s místnímipodmínkami a
místo je vhodné k provedeni dila za podmínek sjednaných touto smlouvou. Zhotovitel není
oprávněn prodlouŽit dobu pľováděnídílačipožadovat zýšeníceny díla, pokud Se po podpisu
smlouvy ukážíjakékoli okolnosti souvisejícís místem provádění díla, kteréprovádění d

ł'
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4. Zhotovitel zajisti informovrání o omezení pľovozu na příslušnémúseku komunikace v
souvislosti s jím prováděnými pľacemi, a to formou informačníchtabulí s uvedením počátku a
konce tÍvani ptaci' které omezení provozu způsobují.Týo Informativní tabule budou mít
schválený rozmér dopľavnínaěky o rozměrech 1500 x 1000 Ínm se zaoblenými hľanami a
budou umístěny na sloupku s ľeflexními červeno bílými prvky. Zhotovitel je povinen Ęrto tabule
zajistit a po nabýíúčinnostipffslušnéhoopatření obecné povahy (ooP) je umístit v souladu s
ooP neprodleně, nejpozději však v den započetístavby, na předem uľčenévhodné místo.
Přesné umístěnítabulí bude součĺĺstídopravně inženýľskéhoopatření (DIo)' které je součástí
Žádosti o dopravně inŽen;ýrské rozhodnutí (DIR). Po ukončeníomezení provozu' nejpozději
však v den předĺání díla, je zhotovitel povinen Ęrto tabule demontovat. V případě zrněny doby
trvźnipľacíje zhotovitel povinen zajistit aktualizaci na tabuli uváděných údajů,a to nepľodleně
od okamžiku, co bude změna doby twáni prací znźlma. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost
za dodrženíveške4ých zákonrlý ch posfupů při umisťoviínítěchto informačníchtabulí.

\rII.
Kontľola prací a vedení stavebnfüo deníku

1. objednatel je opľávněn provádět průběŽnou kontrolu prací sqými pľacovníky' ľesp. osobou
zmocněnou. V případě zjištěnízźxađučiruzánan do stavębního deníku s poŽadavkem na
jejich odstľaněníve stanoveném termínu.

2. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne jejího zahájellt do řádného ukončenípľacívčetně
doby na ođstraněnívad a nedodělků, a to způsobem obvyklým dle přílohy č.9 vyhlášky
č,.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném nléni.

Zźunarrry o pľůběhuprací, kontľolách přejímáníprací a všech dalšíchskutečnostęch budou
zapisoviíny denně.

Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale pffsfupný pro objednatele.
Denní záznamy budou čitelnéa objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným v
zápisu na první straně stavebního deníku.
Denní záunamy musí obsahovat zejména množství,místo a způsob provedení práce a
mnoŽství zabudovaného materiálu, údaje o počasí,odběr vzorků, provedená měření, atesty a
jejich vyhodnocení, odchylky od pdektu.
Veškerépožađavkyzhotovitele vučiobjednateli uvedené ve stavebním deníku musí b1it
podepsĺĺnyobjednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele nejdéle do 3 pľacowích dnů.

3. Po skončenístavby převezme objednatel originál stavebního đeníkudle stavebního zźl<ona.

4. Současně se stavebním deníkem je nezbytné vést stavební deník víceprací,ve kterém je
zhotovitel povinen véstveškerévícepľáce včetně jednotkoqfch cen. Pro jeho vedeníplatí sĘné
povinnosti jako pro stavební deník.

5. Na stavbě bude objednatele zasfupovat stavební dozor investora (TDI).

-5-



vIII.
Převzetí díla

1. Po provedení díla, příp. jeho samostatné části wz}ĺe zhotovitel objednatele k předání a pÍevzeti
dokončenéhodíla zápisem do stavebního deníku nejméně 1 týden předem. Přejímacířízęnísę

uskutečnív místě provádění díla. objednatel se zavazuje přejímacíŕizenl v této lhůtě Zahájit.

2. o přejímacím řizení se vyhotoví zálpis, kteý podepíšízasfupci obou smluvních stran. Drobné
vady a nedodělky, které samostatně ani ve spojení s jinými nebrĺíníužíváĺĺdíla funkčně či
esteticky, aní vživźnidíla podstatn;ým způsobem neomezují, nejsou důvodem, pľo kteľý by
objednatel mohl převzetí díla odmítnout.

3. V případě Zjištěnívad při přejímacím ŕízerí,budou t5rto sepsany v zápise o předĺáníapŕevzetí
ďíla a bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění.
Při přejímacimřizen pro odstľaněné vady a nedoděĘ bude posfupováno obdobně dle čl.MII.
odst. 1-2 smlouvy.

4. Práce, kterébudou zakłyty nebo se stanou nepffstupnými, prověří objednatel (TDD na zék|adě
výzvy ve SD minimálně 3 dny předem anebo po telefonické dohodě, nejpozději do druhého
pracovního dne od této ýzvy. Pokud tak neučiní,má se za to, Že provedené práce jsou
provedeny řádně a zhotovitel je oprávněn pokľačovat v dalšíchpľacích.Pokud buđeobjednatel
dodatečně požađovatodkľytítěchto prací,je zhotovitel povinen tento poŽadavek splnit. Nebude_
li zjištěna vada, za kterou odpovídá zhotovitel, bude hľazeno odkľytía uvedení do původního
stavu objednatelem.

5. Zakłyje-li zhotovitel práce před uplynutím lhůty uvedené v předchozím odstavci bez souhlasu
objednatele, je povinen na Žádost objednatele práce odký a uvést do původníhostavu na svůj
nfülad, ikđyžnebude žádnávada zjištěna.

6. V případě přejímĺĺnídílčíčásti stavebního díla musíbý vžďy zhotoven zápis s popisem
předávané části, kteý podepíšízĺásfupci obou smluvních stran.

7. objednatel požaduje, aby zhotovitel předložil k přejímacímuÍizenístavby tyto doklady:
originál SD
výsledky prováděných zkoušek předepsaných v PD a příslušnýcnČsNčiv technických
předpisech objednatele (TP TSK).
atesty pouŽifých materiálů a pľohlášenío shodě

dokumentaci skutečnéhopľovedenídílav počfu 3 paľé
geometrické plłány

zanéřeru stavby jak v písemnépodobě, tak v digitalní formě na CD (lx pľo IPR Praha -

Instifut plĺínovrínía rozvoje hlavního města Prahy, Vyšehľadská 57 , Pruha 2 a lx pľo TSK
- odd. inf. rozvoje a GIS)
doklad o předĺĺnígeodet. zaměření na IPR Praha
vytičtovanílikvidace vybouľaného materiálu
hospodďení s odpady' doklad o likvidaci odpadů
vyjádření správců ínž.sítí

Zhotovite|je povinen dodat případnédalšídoklady, kteľébude v souvislosti s kolaudaěním
řízením(resp. předčasným užívaním)poŽađovatstavební uřad, Policie ČR,čijiný účastník
kolaudačního řízení.

8. V případě předčasnéhoužíváníkomunikace objednatel dílo nepřevezmę) přejímku pouze zahźĘi
a obě strany uzavřou,,Dohodu o předčasném luŽíváni stavby" dle ust. $ 123 zźkonač.18312006
Sb. o územnímplĺínovánía stavebním řádu (stavební zźkoĺ),v platném zněru.
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IX.
Záručnídoba

1. Záručni doba díla je dohodnuta na60měsíců.

Záručnídoba počínáb-ěžetdnempředrĺnímapřevzetímdíla nebo jednotlivé části díla vpffpaděpřevzetí díla po částech.

2' ZáÍučÍndoba mateľiálůnebo vyrobků, které se stanou součástídíla, u rĺcÍlžqýľobce,ČsNeĺprávní předpis stanoví kľatšídobu Životnostĺ, nezl" aonodr'.rtĺ zuučni doba, končídnemuplynutí takto stanovené doby Životnosti.

3 objednatel uplatníeraľ ze zźrvkyuzhotovitele písemným oznámením vad díla doručeným naadresu zhotovitele uvedenou v záÍl7avísmlouvy.
L -_J --'

4' Zhotovitelje povinen odstľanit vady bezodkladně, pffp. v době dohodnuté pro daný konkrétnípřípad s objednatelem v rĺímciľeklamačního řízení.
' '

x.
Smluvní pokuĘ

Smluvní strany sjednávají následujícísmluvní pokuty:

1' smluvní pokuta za prodleni zhotovitele sprovďením dila, a to ve výši0,5 % zesjednané celkové ceny díla zakažđýzapočatý aän proalenĺ,
2' smluvní pokuta za porušenípovinnosti ńotovitele pľovéstdílo řádně (mj. jde i o neefektivnívyllžívanimožnépracovní doby při pľoyádění díla) v souladu s touto ..1o'rro,4 a to ve \.ýši 0,5% ze sjednané celkové ceny-d?h

^za
každý )ipÁčutv den, a to aždo doby uvedení díla dořádného stavu,

3' smluvní pokuta za prodleru zhotovitelę s odstraněním vad díla zjištěných v přejímac ím ŕízeníve lhůtě sjednané pro odstraněni vad,-a to ve
"yli-o,s

%io ze
'j"dđJcelkové ceny dila zakažđouvadu a každý započ,atý den prodlení '

'

4' smluvní pokuta za prodleru zhotovitele s odstraněním zaručruchvad díla ve lhůtě stanovenév čl'D(' odst' 4 tétosmlouvy, a to ve výši 0,1 % zeiiednané celkové ceny dílazakaždouvaduakaŽdý den prodlení,

5' smluvní pofut?-3?
^gr9llenĺ

objednatele s úhľadouf"ktry ĺebo jejíčásti v dohodnutýchteľmínechve ýši0,0I o/o z d|užnéčástky zakaŽdý den prodlení,
6' smluvní poku? za nesplnění povinnosti zhotovitele provést dílo řádně v souladu s relevantnímiprávními předpisy, technickými normami nebo rozhodnutími orglínůsüítnísprávy čisamosprávy' a to ve výši 2 %o ze sjednané celkové ceny díla za kěaejednotlivé porušenípovinnosti,

7' smluvní pokuta za.porušenípovinnosti zhotovitele postupovat při změně poddođavatelezpůsobem stanoven;ým v čl.XL odst. 10 této smlouń
""

vysi 1 %o ze sjedntné celkové cenydí|a za každý j ednotlivy pffpad,

8' smluvní pokuta za nepředl oženídokladů o pojištěníodpovědno sti zaškodu 7působenou třetíosobě zhotovitelem na Žádost objednatel., ä io '" wsi 10.000,_ rcĺÁ kaŽdý započ,atýđenprodlení.

Celková qýše smluv_ních pokut je omezena limitem I00 %výše celkové ceny díla, přičemžsmluwípokuty mohou bý kombinov.ĺny (uplatnění jednésmluvní pokuty nevylučuje souběžnéuplatněníjakékoliv jiné smluvní pokuty).
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Uplatnění kterékoliv ze smluvních pokut nezbavuje objednatele prźlvak uplatnění naroku na

náhľadu vznikléškody v plné výši.

Smluvní pokuta je splatná do Żl dnů po doručenívýny opľávněné smluvní strany druhé smluvní

stľaně r< jejĺĺrľáac.Yýzva musívŽdy obsahovat popis a časovéurěení udalosti, která v souladu

suzavřenou smlouvou zakládá právo účtovatsmluvní pokutu. Smluvní stľany sjednávají Ęrź*o
objednatele provést jednostranný zápoěet vzájemných pohledávek, a to i vpřípadě pohledávky

''"ji'te
nebo neurčitéve smyslu ust. $ 1987 odst. 2 občanskéhozákoníku'

xI.
ostatní ujednání

Zhotovitelje povinen umístit na viditelném místě infoľmačnípanel stavby. Infoľmačnípanel

musíbýt rr.outudo s Manuálem gľafických a konstrukčníchstandaľdůpľo tvorbu informačních

panelůstaveb Hlavního města Prahy, kteď lłrotovitel obdrŽel jako součást zadávaci

äokumentace veřejné zakäzky, doplněný o QR kód odkazujícína popis stavby na

www.tsk-praha.cz

Zhotovitel bere tuto povinnost na vědomí a zavanlje se ji splnit. Zhotovitel déůezajisti ýdně
aktualizovaný popis i.ĺueľ'.'stavby pro umístěnína webové strĺánky www.tsk_praha-cz-

Zhotovitel odpovídá zato,že bude provádět dílo s vynaloŽením veškeréodborné péčetak, aby

nedošlo k:

a) porušeníobecně zźlvazných předpisů,

b) porušenísmluvních podmínek,

c) porušenípříkazůdaných objednatelem,

d) zničení,ZtľźLÍé,poškoleníčisníŽeníhodnoty majetku objednatele, veřejného majetku ěi

majetku třetích osob.

e; poruseĺ bezpečnosti prárce, zejména zźk.č,.Ż6212006 Sb., zákoníku práce, v platném znéru

azźk.č,.30912006 Sb. o zajišienídalšíchpodmínek bezpečnosti a ochĺany zdravi při práci,

v platném zněni.

Za píipadnéškody, kterévzniknou v souvislosti s činnostízhotovitele' nese tento zhotovitel

phôu odpovědno'i. reto odpovědnosti se však můžečástečněnebo úplně zpľostit, pokud

jednoznalně a nezpochybnitelně prokźtže,Žeškoda vznikla v jednomačnépříčinnésouvislosti s

pĺt-". objednatele äpřitom zhotovitel objednatele na moŽný vznik této škody předem

prokazatelně upozomil a óbjednatel na dodľženípffkazu ýslovně i přes toto upozoľnění tľval.

V přĺpadě odstoupení od smlouvy ze strarly objednatele ve smyslu občanskéhozákoníku

smlouva zarukáke dni đoručeníodstoupení zhotoviteli.

Sm1uvní strany si sjednávají moŽnost odstoupení od smlouvy ze stľany objednavatele ve

smyslu $ 200ĺ a nasi. občanskéhozfüoníku, ato z důvodu, zjistíłiobjednavatel po uzavření

'-ío.'rry,
Že nebude schopen plnit svéťrnančnízźtvazkyz tétosmlouvy vyplývající,ačkoliv

před uzävřenímsmlouvy Áa zi&ađéjemudostupných infoľmacífuto skutečnost nepředvídal a

ani předvídat nemoh1. ou3eanatet uhĺadízhotoviteli fu častplnění, kterájižbyla na zźklradététo

smläuvy źlotovitelem próvedena do okamžiku doruěení odstoupení od smlouvy zhotoviteli.

objednatel si vyhĺazuje pľávo změny teľmínurea|ízace,pokud to dopľavnínebo jinépođmínky

budou vyžađołat6őzaaavet oDA MHMP, PČRatd.). Zhotovitel bere toto ujednání na

s

2.

J.

4.

5
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vědomí, neboť je srozuměn s tím, Že s ohledem na charakter díla je nezbytné respektovat
dopravní a jinépodmínĘ.

6' Zhotovitel prohlašuje, žeje seználmen s místnímipoměry stavby a ujišťujeobjednatele , žedilo
lze provést za podmínek stanovených touto smlo.'.ro,r.

7' Zhotovitel se zavazt$e kprovedení případných vícepracípožadovaných vučiobjednateli
investorem' event. kolaudačnímiorgĺány_, u io ,rteľmínech_jimi přeďepsanými. vĺ"ęiá""
sjednanénad ľámec smlouvy foľmou dodatku ke smlouvě Ĺudou zapsány v samostatneľn
deníku vícepľací(SD) a odsouhlaseny objednatelem. V případJ

'*a'"l*ĺasení
těchto piu"ĺ

v SD nebudou týo prác'e objednatelem ,ap7acerry.

Vícęráce sodhadem- cexy (vycháne1ící zpolož.ek uvedených vsoupisu prací1yy) azmaximźůniceny uvedené v ceníku URS v případě, Že se poloŽĹa v soupisu p.*ĺ
''"r.y*ńj")budou předloženy bez podrobného vyčísleĺľbl, kteý ne_chá okamŽitďtyb vícąráce schválit

řediteli investičníhoúseku objďnatele. Vícąľáce-ońou být zaháúenv ůpo souhlasu ředitele
investiěního úsek;r, v naléhaých případecll" kdy vícepľáce pffmo ovlivňují splnění teľmínu
vydaného DIR nebo brĺĺnídďšímnavazvjícímpľacím,můžebýt dán souhlasiele'ľonĺcty.

-_ ---

8' Při přerušenínebo zastavení prací na díle z důvodůna straně objednatele zaplatiobjďnatel
zhotoviteli skutečně vynaloŽené nĺáklady s tím spojeĺré.

9' Zllotovitel odpovídá za škody vzniklépři provádění díla objednateli nebo ťetímosobiím.
l0' Zhotovitel uvádí v pÍílozesmlouvy seznam svých poddodavatelů nad 5 % objemu prací

z celkové ceny díla. Zhotovitęl se zavazl$" 'ro pĺpuđezájmu o zadáni pľacípoddodavateli
neuvedenému v příloze vyžádatsi předem sóuhlas oibjednatéle.

11' Zrotovitel se zavaanje dodržovat při provádění díla podmínky stavebního povolení, ohlašení
stavby a veškeľých dalšíchvyjádření orgĺánůstĺítnísprá"y a dot8ených orgaruz.ací.

12' Při rcalizaci díla budou strany akceptovat podmínky provádění díla dle zělvaznýchrozhodnutí
orgánů süíürísprávy.

13' Zhotovltel zajistí DIR, dodržíjeho podmínky a podmínĘ dopravní obslužnosti a uhradíjakékoliv sankce zajeho porušení.V_případě, žě opravanebude dokončena v termínu dle DIRu,si zhotovitel sám a na vlastní naklaoy zajisti projednĺánía pľodloJeĺ(vydĺání)DIRu
k řádnému dokončenípľáce.

14' osazęni dopravního značeni bude provedeno odbornou firmou. Zhotovitel se zavazllje, že
dopravní značerubude realizováno dle TP TSK.

15' Zhotovitel si na vlastní
ryáklađyzajisti zaŤízenistaveniště,včetněprojednĺíníjeho umístění,jeho

vytýčenípříp. projednání zálboru jeho plochy, zźktesystívajícich'inženýľskýchsítíu jqĺ"ľ,
vybýčenía měření vibrací během stavby.

16' Před předáním díla předá zhotovitel objednateli dokumentaci skutečnéhoprovedení stavby(DSPS) a veškeľédoklady potřebné Ĺ řádnému dokončení.t'"uy,
"uľl

dani s odpadý
výsledky předepsgnÝc.h zkoušek, pľohlášenío shodě na všechny pouziíemateriiíly, protoŕoly o
materiálu předaném čivyzvednutém ze skladu objednatele, pĺpáone dakizkoušbbĺ.a"pr*e
laboratoff obj ednatele.

17' Zhotovitel zajisti dopracoviíníprojektové rcalizačni dokumentace a zálbor veĘného
pľostľanství.

18' Před zahájenlm stavby předá zhotovitel objednateli 2 paĺéRDSa paspoľtizaci objektů.
19' Zhotovitel bere'na vědomí, žepoužitínĺáhľadníchhmot, materiĺálůnebo qýrobkůmusí

odsouhlasit objednatel a zpracovatel pD.
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20. Zhotovitel se zavazuje, žese bude v pruběhu provádění díla řídit technickými normami a
předpisy, které předloŽil k ođsouhlaseníobjednateli před podpisem smlouvy,

2l. Zhotovitel se zavaanje, že zajistí zhotovení geometrických plánů po ukončenístavby.

22. Zhotovitel předá na odd. inf. rozvoje a GIS dokumentaci skutečnéhoprovedení stavby v dig.
formě (ľeferenčnísystém Bpv), geođetickézaměření (papírově a digitĺĺlně)a potvrzení o
předaní na IPR Praha. Doklad k potvľzenízhotovitel obdržíod TDI dané akce.

23. v případě hlukového měření zajišťovanéhozhotovitelem bude doloŽeno souhlasné stanovisko
od HSHMP.

24. Zhotovitel se zavanlje, Že veškerý dlažebnímateńál, kteý nebude následně pouŽit zpět na
komunikaci, bude vyčištěna odvezen do skladu objednatele v souladu s přílohou smlouvy

,,Hospodaření s vybouľaným mateńálem".

25. Zhotovitel zajistí vhodným způsobem (např. vhozením informace do poštovníschrĺánky nebo
jejím umístěnímna vchodové dveře nemovitosti) infoľmovĺánípřímo dotčených ýzických a
pľávnických osob o době trvání, místě a rozsahu prací pľováděných na pozeÍnníkomunikaci, a
to nejpozděj i 7 dní pŕed' zahájením prací.

xil.
Pojištění

1. Zhotovitel se zavaz,Ąe mítpo dobu twźni této Smlouvy sjednrĺno pojištěnísvé odpověđnosti
za škodu způsobenou fretí osobě, ato tak, aby limit pojistného plnění sjednaný zhotovitelem na
zéů<ladétakové pojistné smlouvy činilpľo jednu škodnou událost minimálně 10 000 000'_ Kč.
Tento limit nelze nahradit kumulací pojistľrých plnění nazźk|adě více pojisĘfch smluv.

2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání tétosmlouvy na žáđostobjednatele
uzavřenou pojisürou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušnépojišťovny,pffp. potvľzení
pojišťovacíhozprostředkovatele (insuľance bľoker), prokazujícíexistenci pojištěnívrozsahu
poŽadovaném v předchozim odstavci.

XIil.
Závérečnáujednání

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, žese v plném rozsahu sezniĺmil s povahou a
předmětem dí|aajsou mu znźlmyveškerétechnické, kvalitativní a jinépodmínky nezbytnék
rea|izacl dila a đisponujetakovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení
předmětu díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, žese před podpisem smlouvy podrobně sezniímil
se všemi dokumenty tvořícími jejípřílohy. Kontľolou dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv
nesrovnalosti, které by mu brĺánily provést díloúplné,odpovídajícíkvality, schopné funkce a
předaní objednateli. Současně zhotovitel prohlašuje, Že správně vyhodnotil a ocenil veškeré
práce tľvaléhočidočasnéhocharakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané
pľojektovédokumentaci. Pľohlašuje také, žedo ceny díla jsou zahľnuty téžveškeréprźrce,
jejichžprovedení by měl zhotovitel v rĺímcisvéodboľnézpůsobilosti předpokládat.

2. Zhotovitel se zavazllje, Žę na zźkladě předloŽeného haľmonogramu prací vypľacuje
ve spolupráci s objednatelem platební kalendář.

3. Změny této smlouvy mohou b;ýt realizovĺínypouze foľmou písemných dodatků podepsaných
oprávněnými zásfupci obou smluvních stľan
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4' otazky touto smlouvou neupľavené se budou ffdit příslušnýmiustanoveními občanského
zĺíkoníku.

' #''#1i."lľ'ŕ,'ľ;ľ;a;#jľí''1íľ,aby htosml911a-byla uvedena vCenhální evidencikomunikaci_ń
1 ľ.uľ,ľ,u..., uiĺu9'łrl'

m' Pľahy, a's' (CEs_í'Đ ;ä9 Technickou správoustralrách, přeJměru ilň"y;;ä"ľ"?jffi:ľ'T,:i#ľľ;""ffiľ.",'j,ľľf"ĺĺł:Tä'''ll'x'""n
7' Smluvní strany ľ1o|l{!ĺ'Že skutečnosti uveden é: :?tosmlouvě nepovaŽují za obchodní:ľ*H*;ř}Tľ':"l'ľ':ľľľ*ť:l'*ľmgľísvoleníkjejichužitíanłeřejněníblez

Zho:ovlte| nepo skytne žádnéinfon
oprávněnýđlarrup"ĺđj"dni,"ř;1ace

tľkajícíse prováděného díla dalšímosobĺím,s qy1^imkou
8'

ff:l;äH":,:ľ#łľ'ä.!iJ[Íä:il]"r*opodpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

' r#:;-:";ľl"łľľ'J!1
"oiľ,#]f;,í:Ł1,ľiffi"Ľl]Íj:"ľ1"'y postupovala čestně aveškeých činnostech'nĺ'o"'i'ű'ĺ'Ĺs-l

"'"ĺ
;;ä#:,'ľ.*;.'ľľjx*ff1 jTjľä?Criminal compliance p'og*u-řł5

ĺd;l"l;',řőř'1, tt".e-ffiui.rł.*n, na webových
'ĺ**nľ**.1ąť';$ľľ;ľ:ľ*'Ęľ,ť{,,x*

*",, ě,ŕ" žäž,ay-p"a"u" #ňjopatřenítak'abv.nevzniklodůvodneryaęĘ'ä;'äffi

i{":ľff.ľĺ?'ffiĺľ:ľľ:lk*ľ;
ff ,liilľĺ'"1:},i1ln*ľ]u*:ľ*ľ:ľłl*ľtiiľnľ.;Í:ł,;;ľ,33ľ'*u4l8/2Ol.I

10. Nedílnou součiístítéto smlouvy jsou pfflohy:_
lodrobnýharmonogru- p.uóí_ PoloŽkoý rczpočet_ Seznampoddodavatelů

_ Hospodďení s vybouľan1ým materiálem- Tabulka aktivace HIM

V Praze dne 3 0, 01' Z0ĺ9

objednatel

g fuíatěj Fichtner, MBA

Y Praze, dnę 23.01
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