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sMLoUvA o DÍLo
vzavÍenápodle $ 2586 a násl. zákonaě.89l20I2 Sb., občanský ztl<oĺik

(dále jen ,,občanský zákoník")

číslo smlouvy obj edna te|ez N 3 l t8 l 4230 l 89

číslo smloury zhotovĺtele: ĺ.8 100 01

I.
Smluvní strany

1. objednatel: Technĺcká spľáva komunikací hl.m. Pľahyo a.s.
Rásnovka 77018,110 00 Praha 1- Staľé Město
ĺĆo oząąlzse
DIČ CZ03447286
zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl'
200s9
Bankovní spojení: PPF banka a.s.

c.u.2023100003/6000
zastoupená: Ing. Petľem Smolkou, geneľálním ředitelem a předsedou představenstva

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

Při podpisu Smlouvy a veškeľých jejich Dodatků jsou oprávněni zastupovat objednatele dva
členové představenstva společné, z nichž nejméně jeden musí bý předsedou anebo místopředsedou
představenstva. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 2 mil. Kč bęz
DPH je opľávněn zastupovat objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na zák|aďé zmocnění
uděleného představenstvem PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA, místopředseda představenstva a

náměstek geneľálního ředitele pľo investiční výstavbu a speciální stavby.

osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:
Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku
Milan Zach, vedoucí oddělení přípľavy arealizace oprav
Pavla Chaurová, TDI

2. Zhotovitel: Pontex, spol. s ľ.o. (Pontex Consultĺng Engĺneeľs' Ltd.)
Sídlo: Praha  ,Bezová 1658, PsC l47 14

IČo: 407 63 439
DIČ: CZ4O763439 (plátci DPH)
Zapsźnv obchodním rejstříku pod sp. zrĺC2994 vedenou u Městského soudu vPruze
Bankovní spojení: C:9B' a.s., Praha 2

ě. tl.: 47402254310300
zastoupena: Ing. Václavem Hvízdalem _ jeđnatelem, Ing. Milanem Kalným _

j ednatelern, Ing. Maľtinem Havlíkem _ j ednatelem
Každý z jednatelů je opľávněn jednat za společnost samostatně.

osoby zmocněné k jednaní:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
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Ing. Václav Hvízdal,j ednatel
Ing. Daniel Šindler, Ph.D., autoľizovaný inženýľ
v oboru mosty a inženýľské kce



V případě změny údajů uvedených v bodě I a2 č:lárlku I této smlouvy je povinna smluvní strana, u
kteľé změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stľanu, a to průkazným způsobem a bez
zbyečného odkladu' V případě, že z důvodů nedodľžení nebo poľušéní této povinnosti dojde ke
škodě, zavazuje se strana' která škodu způsobila, tuto nahľaditbez zbytečného odkladu' co k tomu
bude poškozenou stľanou vyzvána.

II.
Úvodní ustanovení

VZHLEDEM K ToMU ŻE,

A) Dnę 12. I. Ż0I7 byla s účinností ke dni L 4.2017 uzavÍena mezi objednatelem a hlavním
městem Pľahou (pľo účely této Smlouvy též jako,,HLMP") smlouva o zajištění spľávy majetku
a výkonu dalších činností, kdyžĺazáklađě této smlouvy objednatel pro hl. m. Pľahu zajišt'uje
řádnou a odbomou správu, ochľanu a rozvoj spravovaného majetku, zejména pozemních
komunikací, jehožvlastníkem je HLMP (pľo účely této Smlouvy též jako,,Snilouva HLMP");

B) objednatel realizllje pľojekt zahrĺujici akci: ,,Y015 _ Kamýcká, opľava mostu, č. akce 1025,
Pľaha ó - lypľacování PD a zajištění IC". (pro účely této Smlouvy též jako,,Projekt");

C) objednatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a poŽadavky dále v této Smlouvě
stanovené a je oprávněn tuto Smlouw uzavtit a řádně plnit své povinnosti v ní obsažené;

D) Zhotovitel pľohlašuje, že splňuje veškeré podmínky apožadavky v této Smlouvě stanovené a je
oprávněn tuto Smlouvu uzavÍít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a ke dni podpisu této
Smlouvy není v úpadku ani v likvidaci' a že nźwrh na zahájení insolvenčního řízení vůči
Zhotoviteli nebyl zamítnut pľo nedostatek jeho majetku, a zavazlje se udľŽovat toto prohlášení
v pľavđivosti a objednatele bezodkladně infoľmovat o všech skutečnostech, které mohou mít
dopad na pľavdivost, úplnost nębo přesnost předmětného prohlášení,

se smluvní strany dohodly na uzavření této smlouvy o dílo podle zákona č,. 89l20I2 Sb., občanský
zákonik, ve znění pozdějších předpisů (pro účely této Smlouvy též jako ,,občanský zákoník") a
podle dalších obecně závazných pľávních předpisů upravujících provádění Díla (pro účely této
Smlouvy též jako,,Srnlouva'o).

ilr.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouĘv je zhotovení díla: ,,Y015 - Kamýcká, oprava mostu, č. akce !025,
Pľaha 6 - vypľacování PD a zajištění Ič".
Předmětem plnění je vypracovźni a projednání pľojektové dokumentace ke stavebnímu
povolení a územnímu řízení (územní souhlas, űzemní rozhodnutí) v podľobnostech pľo qiběr
zhotovitele stavebních prací, ato vč. zajištění inženýrské činnosti pro zajištění akce,,Y015 _
Kamýcká, opľava mostu, č. akce 1025*. Podkladem je studie proveditelnosti vypracovaná
společností Pontex, spol. s r.o., objednatelem zvolentĺ varianta opľavy A. Termín realizace
stavebních ptaci, předpoklad v roce 202I.

Součástí předmětu plnění je:

. zajištění a prověření aktuálnosti všech potřebných podkladů pÍo zpÍacovźĺĺí zaktnky

o projednźní a zajištění souhlasného vyjádření s realizací stavebních pľací a pľojednání
etapizace se zaměřením na minimalizaci nákladů se spol. Správa že\ezniěĺí dopľavní cesty,
státní organizace (SŽDC) a České dľáhy, a.s. (Čo) věetně zajištění smluvních vztahů pľo
rca|izaci stavební ch prací

o návrh dopravně inŽenýrského opatření za třísměnného provozu pľo realizaci stavebních pľací
tak, aby dopravní obslužnost pľo osobní automobily (oA) a městskou hĺomadnou dopraw
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(MHD) zůstala zachována, resp. byl po celou dobu zajištěn jednosměrný, kyvadlový, pľovoz
minimálně pro oA včetně pľojednaní se SŽDC a ČD, s Policií České Republiky a místně
příslušným odborem dopľavy, případně Magistľátem hlavního města Prahy, odborem
dopľavních agend

Požadavku na zachování pľovozu musí být přĺzpůsobena pľojektová dokumentace

o situace stálého dopravního značeĺi pro zajištění stanovení stálého vodoľovného i svislého
dopľavního zĺaěeni,

o geodetické zaměření, zákres na podkladě katastľální mapy včetně okolních dřevin, billboardů
a jiných předmětů, které budou zasahovat do budoucího staveniště, vypľacování aprojednání
projektové dokumentace v souladu se stavebním ziĺkonem a technicko kvalitativními
podmínkami staveb včetně Zov se všemi dotčenými orgáĺy, vlastníky a spľávci
inŽenýľských sítí a vlastníky stavbou dotčených pozemků.

. v případě nutnosti kácení dřevin zajištění dendrologického pruzkumu a pľavomocného

rozhodnutí o povolení kácení, zajištění odstranění billboardů a jiných předmětů bránících
provedení stavebních pľací

. vypracování plĺĺnu BOZP

o projednání pľojektové dokumentace a zajištěni písemného vyjádření objednatele k PD od
odd. mostů, odd. přípravy a reaIízace oprav' odd. laboľatoře, odd. kanalizačních staveb a
oblastní spľávy

r zajištění pľavomocného územního souhlasu nębo rozhodnutí a stavebního povolení pľo
opravu mostu včetně přeložek inženýľských sítí' případně zajištění a pľojednání dokumentace
požadované spol. Správaželęznićní dopravní cesty, státní organizace a Ceské dľáhy, a.s.

o zajištění souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a správců inženýrských sítí s
r eaLizací stavební ch pr ac|'

. zajištění souhlasných vyjádření všech vlastníků či správců stavbou dotčených pozemků s
r ealrizaci stavebních pt aci,

o zajištění konání a otgaĺizace vstupního výľobního nejpozději do 14 dnů od předání
podľobného diagnostického pľůzkumu a návľhu opravy za űčasti relevantních zástupců

objednatele, vlastníků a správců inženýľských sítí, případně vlastníků pozemků a DOSS.
Dále zajištění qýľobního ýboru v závěru prací před expedicí ,,čistopisu PDoo na požadavek
objednatele, případně napožadavek objednatele zajišťováníprtběžných výrobních výboru.

o zajištění pravomocného stavebního povolení a územního souhlasu či rozhodnutí pro přeložky
inženýľských sítí

o Vypracování položek soupisu prací a výkazu qýměr (podrobný položkový rozpočet) dle
vyhlášky č,. 16912016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakźnky na stavební
pľáce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném zněni.

o PD bude zpracována v podrobnostech pľo vyběr zhotovitele a v podrobnostech pľo provedení
stavby

Součástí předmětu plnění je kompletní předmět plnění na CD ve formátu PDF a .dgn. Součástí
PD bude podľobný položŕovy ľozpočet zpracovaný v programu řady KROS v cenové soustavě
URS.

Zhotovitel podá písemn é zprźlvy o pruběhu prací astavu PD a IČ objednateli každou první středu
v měsíci.

(dále jen,,Dílo,.).
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2. Místo realizacędíla: Most Y015 Kamýcká, Praha 6 a sídlo zhotovitele; místo předání díla: sídlo

objednatele

3. Zhotovitel se zavazuje řádně provést Dílo v rozsahu a za poőmínek dohodnutých v této

smlouvě, k jejímuž uzavření je objednatel opľávněn na základě smlouvy o dílo mezi hl. m.

Pľahou a objódnatelem a objednávky akcę ze strany hl. m. Prahy, a ve stanovené době předat

dílo objednát"li. objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zap|atí za jeho

zhotovení dohodnutou cenu.

4. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami výběrového tizení, přijatou nabídkou zhotovitele,

předanou pľojektovou dokumentací a v soulađu se stavebním zákonem č,. 18312006 Sb., v
platném znění, a předpisy souvisejícími.

5. Zhotovitel pľohlašuje, že je seznámen s podmínkami reďrizacę Díla a ujišt'uje objednatele, že

Dílo lze provést za podmínek stanovených touto Smlouvou.

IV.
Doba plnění díla

1. Termín zahájeni: nepľodleně po zveřejnění smlouvy v registru smluv

Ż. Plnění jednotlivých částí:

zahájeni plnění
ihned po zveřejnění SoD v registru
smluv

podání žádosti o stavební povolení nebo
ohlášení stavby' kompletní pľojednání se
SŽDC a ČD

do 360 ti dnů od zveřejnění SoD
v ľegistru smluv

předání stavebního povolení s nabytím prźxní
moci, tnęmní souhlas, ľozhodnutí

do 450 ti dnů od zveřejnění SoD
v registru smluv

Teľmín pľo plněnĺ musí být přizpůsoben předpokladu ľealizace stavebních prací v roceŻ0Ż|.

3. Teľmín dokončení celého díla: do 450 ti dnů od zveřejnění SoD v registru smluv

4. Zźtvaznost uvedených termínů je podmíněna dodržením zákonných lhůt pro vyjádření či pro

vydání rozhodnuti příslušných správních oľgánů či uřadů, jejichž vydání je třeba k řádnému

piovedení Díla. Při nędodrŽení lhůt dle předchozí věty se prodlužuje Zhotoviteli tímto dotčený

teľmín pro dokončení dítčího či celkového plnění Di\a, ato o počet dní' o kolik byla překľočena

příslušná zákonná1hůta' to vše ovšem pou"" v případě, pokud byl teľmín pľo dokončení dílčího

8i celkového plnění Díla od takového đodržęni zźlkonné lhůty odvislý, a'pokud toto nedodľžení

nebylo zapříčiněno pľodlením Zhotovitele s plněním jeho Smlouvou založených povinností. K
pľoálouzení termínu pak đochází přímo nurukludě tohoto odstavce bez potřeby uzavŕit dodatek

ke Smlouvě.
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v.
Cena díla

1. Cena zazhotovení Díla v ľozsahu čl. u. této smlouvy je:

Celkem ceľra za Dílo bez DPH: l 479 500'00 Kč
DPH: 310 ó95'00 Kč
Cena celkem včetně DPH: l790195'00 Kč

Podrobná specifikace ceny je uvedena v Příloze č. 1.

2. Cena Díla je stanovena jako cena pevná za DiIo v rozsahu této Smlouvy. Sjednaná cena
obsahuje veškeré pľáce a dodávky, služby, náklady, poplatky, daně, odvody a výkony, kteľých

fiejichž vynaloŽení) je třeba tľvale či dočasně kzahźljení, pľovedení a dokončení zhotovovaného
Díla, bý' i tyto nejsou v této Smlouvě výslovně uvedeny. Pokud není v této Smlouvě výslovně
uvedeno jinak, zahľnuje cena vše, co je nezbytné k řádnému provedení Díla.

3. Cena nemůžebyt měněna jednostľanným úkonem žadné ze Smluvních stran. K jakékoliv změně
ceny můŽe dojít pouze foľmou písemné dohody Smluvních stran učiněné formou dodatku k této

Smlouvě.

4. Zhotovitel nese nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. $ 2620 odst.2 občanského zákoníku.

VI.
Platební podmínky

1. objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu ve výši đohodnuté v čl. V. Pľávo faktuľovat
vznikne zhotoviteli po proveđení prací event. po předání a pÍevzetí předmětu díla nebo jeho
čźsti za podmínek stanovených v tomto článku níŽe. Faktuľační milníky budou následující: viz
dílčí plnění uvedené v článku IV. této smlouvy o dílo.

2. Splatnost faktur je sjednána na 30 dnů ode dne prokazatelného doručení jednotliqých faktur
objednateli na adresu jeho sídla, na űč,et Zhotovitele uvedený na faktuře. Všechny faktury
Zhotovitele musí obsahovat náležitosti daňového dokladu, přílohu Soupis pľovedených pľací,
ozĺačeni Smluvních stľan, jejich adresy (sídla), číslo Smlouvy, číslo faktuľy' den odeslání a den
splatnosti faktury, označeni a kód banky a číslo účtu, na kteý má objednatel zaplatit,
fakturovanou částku, ľozpisjiž fakturovaných částek, oznaěení a specifikaci té etapy provádění
Díla, které se týká faktura, včetně uvedení pořadového čísla dané etapy, razitko, jméno,
příjmení, funkci a podpis opľávněné osoby. Soupis pľovedených pľací musí obsahovat zejména
týo údaje:

(i) souhrnnou položku (dle druhu prací)
(ii) cenu za jednotku
(iii) pľovedené množství
(iv) cenu celkem.

Nebude-li faktura obsahovat veškeré náleŽitosti podle této Smlouvy a podle obecně zźwazných
pľávních předpisů, je objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě (k doplněnD. V
takovém případě začnę běŽet nová lhůta splatnosti, a to nejdříve dnem doručení opravené
(doplněné) faktuľy obj ednateli.

2. Zhotovitel pľohlašuje, že je plátcem DPH a dálle že není nespolehlivým plátcem ve smyslu $
106a zákonač:.23512004 Sb., o dani zpÍidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (pro účely
této Smlouvy též jako,,Zákon o DPH"). V případě, že bude správcem danězahájeno řízení o
tom, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem, Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost bez
zbytečného odkladu písemně oznámit obj ednateli.

3. Zhotovitel dále prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky uvedené v $ 109 Zźl<onao DPH, tj. že
z jeho strany nedošlo k porušení jakékoliv povirurosti stanovené Zákonem o DPH, kteľá by
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mohla vést k ruěení objednatel e Za nezaplacenou daň podle ustanovení $ 109 Zákona o DPH'

Zhotovitel se zavazuje, Že pokud budę htozit nebo dokonce dojde k porušení jakékoliv

povinnosti Zhotoviteló , kÍerá by mohla vést k ľučení libovolné osoby za nezaplacenou daň,

onźtmi futo skutečnost písemně objednatelibez zbytečného odkladu.

4. Veškeľé platby uskutečněné podle této Smlouvy objednatele ve pľospěch Zhotovitele budou
provedę1y na účet Zhotovitele, kteľý je registľován správcem daně ve smyslu $ 109 Zźlkona o
DPH,. cgf zluotovitel potwzuje. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehliv]im plátcem dle
předchg'igh odstavců'ěi tato skutečnost bude hľozit, nebo nebude mít registrován spľávcem

1ľě 'út"r, Zhotovitęl výslovně souhlasí, aby DPH z ceny dle této Smlouvy byla odvedena
tJb;eĺlĘą1e|em přírno naučet správce daně v souladu s obecně zźtvaznými právními předpisy.

1' objednatel poskytne Zhotoviteli včas nezbytnou nutnou spolupľáci, mimo jiné včetně včasnéhododĺání všech 
*-o:-ľ{u,' kteľé jsou k plnění podle této Smlouvy nutné. objednatel budepovinen zuč'astnit se jednání, na kteľých bude jeho přítomnost nezb7Ąnáza předpokladu, ženejpozději 4 pľacov.ní dny předem Ĺuaá ouj.arruteloui aoľučena pozvánkana takové jednání, vekteľé bude zdttazněnanutnost j eho přítomnosti.

2' objednatel jmenuje. odpovědné vedoucí pľacovníky , aby jednali jako paľtner Zhotovitelev záležitostech souvisejících s realizací tétđ Smlouuy.-ľito odpovědní vedoucí pľacovníci jsouspolečně se svými oprávnění u'"á"r' v článku I. této Smlouvy, jako osoby opľávněné jednat vevěcech technických' objednatel ie opľávněn týo odpovědné vedoucí pracovníky čas od časuzměnit' tato změna je však vůči żhotoviteli účinn á až-oddata' kdy bude Zhotovitel o této změněinfoľmován písemně.

VIII.
Podmínky pľovedení díla

1' Zhotovitel prohlašuje, Že se s vynaloŽením odbomé péče seznámil s existujícími Zdrojovýmidokumenty 
' 

tj ' zejména s proj ektĹvou dokum entaci, a že týo Zdrojovédokumenty j sou úplné, vsouladu s příslušnými obecně závaznými pľávními předpisy a technickými normami je nazákladě těchto Zdrojovýchdokumentů možnéDílo provést podle této Smlouvy a také rcalizovatprojektovou dokumentaci' Pokud jde o případn é Zdrojové dokumenty, kteľé budouobjednatelem Zhotoviteli předánv po u'avřenĹSmlouvy , Zhotovitel provede jejich kontrolu dlekľitéľií obsažených v pľvní vctď tänoto odstavce , a to bez zblrtečrrého odkladu po doľučenítěchto Zdrojových dokumentů' V tomto ohledu se smluvní stľany dohodly' že vzniknę-li běhemrealizace Díla potřeba jiného Zdrojového dokument u, nežkteý je zde uvęden, a pokud se tentoZdrojový dokument týká pľojektove oommentace, uíoe povinnästí Zhotovitele tento Zdrojovýdokument zajistit, a objednatel Zhotovi teli zap|'atí veškeré účelně vynaloŽené a prokázanénáklady spojené s tímto Zdľojovýrn dokumentem.
2' Zhotovitelje povinen pľovést Dílo v prvotřídní kvalitě, v souladu se Smlouvou, s veškerýmiobecně závazný-miľ:3v:lími qi9a|ĺsľ, ä to zejména zákonem č,. l3l1g97 Sb. a vyhlášky MDS č.10411997 Sb'' ve znění.q1zdejšĺih-předpisů, obecnými technickými požadavky na výstavbu'Technickými normami (ČSN, EŃ2 ä to^i doporučujícími, které byly přijaty postupem podleustanovení $ 4 zákona č:' 22/1997 Sb., o technicĹých požadavcích na výľobkYl Vo zněnípozdějších předpisů, a dále v souládu;ńŇ'äjJänu,"l". Pouze Dílo provedené v souladu stímto ustanovením se považuje zabezvadné.
3' 7'hotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, Že Se v plném ľozsahu seznámil s povahou apředmětem Díla'a jsou mu ?námy'věškeré iechnické, kvalitativni a jinépodmínky nezbytné krea|izaci Dila a disponuje takovy.mi kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení

VII.
Spolupůsobení objednatele
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Díla rezbýné. Zhotovítel prohlašuje, ze sę před podpisem Smlouvy podľobně

všemi dokumentY tvořícími JeJ I pfflohy Kontrolou dokumentace Zhotovitel
se

nesrovnalo sti, kteľéby mu bránily pľovéstDílo úplné,odpovídaj1Cl kvality
jakékoliv

do Díla j zahľnuty též
funkce a pŕeđtní objednateli

jejíchž pľovedení by
Prohlašuj e také ze ceny sou

pr6ce,
měl Zhotovitel v ľamc1 sve odborné způsobilosti

je oprávněn pověřit pľováděnímčásti předmětu plnění podlé této Smlouvy pouze ty

ať uz jako poddodavatele nebo zaměstniĺnímdalšíchosob na dobu urcl tou, jeJ ichž

je stanoven v pÍíloze c. 2 této Smlouvy (pro úče1y této Smlouvy též Jako

ustanovení bodu (viii) tohoto odstavce tím nenl dotčeno. Podmínky vwzLti
jsou následující:

Je povinen vytvořit a udľžovattakové podmínky a předpoklad v aby objednatel

v souladu s touto Smlouvou uskutečňovat kontrolu poddodavatelů, kteří poskýují

činnostinebo služby Jez maj I zásadnívýznam pľo řádné a vcasne poskýovríníplnění

této Smlouvy. Předmětným plněním, činnostmi nebo službami se rozumí veškeré

kteľé je se zřetęlem k obsahu a účelu této Smlouvy nezbyné pro zajištění řádného

a bezv adné fu nkcionality Díla;

odpovídá za Jakékoli jeđnĺáníc1 opomenutí kteréhoko1i poddodavatele (včetně

ngbo zaměstnanců kteľéhokoli takového poddodavatele) t*, jako by to bylo Jeho
jednĺĺní nebo opomenutí. Zhotovitel se zavazuje prokazatelně vynaložit veškerou
kteľou lze od něho ľozumně očekávat, k zajištění pľávní ochĺany a odškodnění

před jakýmikoliv naľoky ze stľany poddodavatele ďnebo škodami způsobenými

je plně odpovědný objednateli zaÍádné a včasné plnění Smlouvy, bez ohledu na
námitky, které poddodavatel uplatní vůči Zhotoviteli;

se zavazuje prokazatelně vynaložit veškerou snahu, kterou lze od něho rozumně
k tomu aby zabezpečil ve Smlouvách se svými poddodavateli splnění všech
vyplývajících Zhotovitelí z této Smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu

poddodávky;

se zavazuje smluvně zajistit závazkový právní vztah mezi Zhotovitelem a
takovým způsobem, aby Zhotovitel, případně jeho pojišťovna, nemohla

poddodavatele považovat za činnost samostatnou ve smyslu ustanoveni $ 2914
zĺłkoníku;

bude plnit své platební povinnosti vůči poddodavatelům řádně a včas dle
podmínek sjednaných s příslušným poddodavatelem a na požáďlĺní předloží
dukaz o řádném provedení sjednaných úhĺad;

je povinen podávat objednateli pruběžně a v písemné foľmě informace o
nebo o nĺímitkách domnělého porušení, smluv s poddodavateli, a to zejména
plateb nebo pľodlení při pľovódení plateb. Zhotovitel do 3 dnů po obdľžení
ve kterém poddodavatel namítá takové Zhotovitelovo pľodlení s plněním jeho

nebo jejich porušeníze smluv s poddodavateli, doručítakové oznamenl obj ędnateli
písemným odůvodněním c1 mym ľelevantním pľavnrm anebo skutkoqým
Objednatel Je oprávněn poskytnout opoŽděné Zhotovitelovo plnění přímo

poddodavateli namísto Zhotovitele a takto vzniklou pohledávku za Zhotovitelem
započíst;

je oprávněn udělovat předchozí písemný souhlas s nahľazęním poddodavatele či
n9u9.ho poddodavatele, přičemž navľh oioby, kteľou navľhuje nahľadit či doplnit,
předloží objednateli s äostatečným předstihem před jejírn využitím pro pinění
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této Smlouvy. Zhotovitel je povinen sdělit své stanovisko k návrhu Zhotovitele učiněnému
dle předchozi věty bez zbytečného odkladu tak, aby pľodlením se sdělením takovéhoto
stanoviska objednatele nedošlo k ohľožení řádného a včasného plnění Smlouvy. objednatel
je oprávněn souhlas s návrhem Zhotovitele na nallrazení ěi doplnění poddodavatele neudělit
pouze v případě, bude-li objednatel disponovat podklady, ze kterých bude nepochybně
zÍejmé, že nový poddodavatel by ohľožoval naplnění úěelu Smlouvy nebo způsobilost
Zhotovitele plnit tuto Smlouw řádně a věas. V případě písemného souhlasu objednatele s
ĺalrazením či doplněním poddodavatele, případně pokud sę objednatel k návrhu
Zhotovitele nevyjádří za podmínek stanovených v tomto bodě, má se za to, že osoba
navržená Zhotovitelem se považuje za poddodavate|e a Zhotovitel je oprávněn ji k plnění
Smlouvy využít;

ix. Zhotovitel se zavazuje nenavľhovat aprokazatelně vynaložit veškeľou snahu, kterou lze od
něho rozumně očekávat, k tomu, aby nesjednal s poddodavateli (1) povinnost poddodavatele
zdtžet se jakékoli komunikace s objednatelem nebo (2) povinnost mlčenlivosti ve vztahu k
objednateli, anebo (3) zźlkaz postoupení pohledávek poddodavate|ű za Zhotovitelem
objednateli. Zhotovitel pľohlašuje a ujišt'uje objednatele, že pokud Zhotovitel angažuje
kteréhokoliv poddodavatele nebo zástupce, Zhotovitel prokazatelně pľovede kontľolu,
kterou lze od' něj ľozumně očekávat, takového poddodavatele nebo zástupce za űěęlem
ověření jeho důvěryhodnosti, zejména v takovém rozsahu, aby bylo vyloučeno neoprávněné
nakládaní s osobními nebo citliqými údaji a obchodním tajemstvím a poskýne objednateli
na jeho žádost vysledky takové kontľoly společně se shľnutím opatření, která byla přijata s

cílem odstranit nebo zmímit na ľozumnou uroveň zjištěná rizika. Zhotovitel je povinen
zpřístupnit objednateli jakékoliv další jemu dostupné a jím zpÍístupnitelné infoľmace nutné
pro objednatele k tomu, aby si ověřil, že původně poskytnuté infoľmace ztstźxaji nadále
úplné a správné, a to po celou dobu tľvání závazku.

5. Zhotovitel je povinen bezodkladně doručit objednateli kopii jakékoliv žádosti, výzvy,
rozhodnutí, usnesení, vyjádření, osvědčení, sdělení, či jiného aktu, jejichž předmětem je
domnělé nebo skutečné porušení právních povinností Zhotovitele, anebo jiná skutečnost' o které
lze rozumně předpokládat, Že bude mít podstatný negativní dopad na plnění povinností
Zhotovitele založených touto Smlouvou.

6. Zhotovitel přebíľá v plném rozsahu odpovědnost za vlastníÍizení postupu praci, za bezpečnost a
ochĺanu zdravi vlastních pracovníků, pracovníků poddodavatelů a ostatních osob podílejících se
pľovádění Díla v celém jeho pruběhu a za sledování a dodržoviĺní předpisů o bezpečnosti práce
a ochraně zdraví při práci. V případě, že bude objednatelem zjištěno porušení bezpečnosti'
upozoľní objednatel Zhotovitele písemně na takovou skutečnost.

7. Zhotovitel bude objednatele soustavně, nejméně jednou měsíčně, ľesp. kdykoli na požádźni,
písemně infoľmovat o rea|izaci Dí|a, a případně bude objednatelovi navrhovat nápravnźł
opatření, pokud existují jakékoli vady, chyby nebo nesrovnalosti v ľámci rcalizace Díla, které
zjistit nębo měl zjistit Zhotovitel jednající s řádnou a odbornou péěí.

8. objednatel je oprávněn kontrolovat Dílo v každé fazi jeho provádění, Zhotovitel je mu k tomu
povinen poskytnout součinnost.

9. Zhotovitel se zavazuję rcalizovat plnění dle této smlouvy výhradně v souladu s Nabídkou,
kteľou podalve výše specifikovaném Výběľovémřízeni. Zhotovitel se ľovněž zavazuje k tomu,
že po celou dobu realizace plnění dle této smlouvy bude splňovat kvalifikační předpoklady a
jiné podmínky požadované v zadávacichpodmínkách k Výběrovému ŕízeni kde podal Nabídku.
Na předchozí výzvu objednatele je zhotovitel povinen doložit doklady prokazující splnění
podmínek dle předchozi véĘ. V případě, že zhotovitel přestane takové podmínky splňovat,
postupuje se die $ 88 odst. zák. č,. 13412016 Sb., o zadéxźni veřejných zaktzek obdóbnc. v
pĺpułc-porušení některe z povinností zhotovitele stanovených v tomto bodu smlouvy, můŽe
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objednatel požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 500,- Kě zakaždý případ azapoč,atý den
prodlení či tľvání porušení povinnosti.

IX.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznźtmit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy
bude dokončené Dílo připraveno k předání.

2. objednatel převezme dokoněené Dílo bez výhľad nebo s výhľadami. objednatel je povinen
dokončené Dílo převzít jen v případě, pokud je bez vad. objednatel je však opľávněn Dílo
převzit i s vadami, kteľé nebráníuživáni Díla funkčně nebo esteticky. V takovém případě učiní
objednatel v protokolu o předání Díla výhĺady a Zhotovitel je povinen vady, které jsou
předmětem výhľady v protokolu o předáni Dila, odstranit ve lhůtě tam uvedené. V případě, Že

Dílo bylo objednatelem převzatobez qýhľad, má se zato, že bylo provedeno dnem podpisu
protokolu o předání Díla. V případě, že bylo Dílo převzato s výhľadami, má se za to, že bylo
pľovedeno dnem podpisu protokolu o odstranění vad, které jsou předmětem výhľady v
pľotokolu o předaní Díla.

3. O pÍevzetí Díla sestaví smluvní stľany pľotokol o předání Díla.

4. Výsledky provedených podkladoqých a pruzkumných pľací budou předrĺny v jednom originále
a jedné kopii plus lx na CD.

5. Podľobný položkovy rozpočet zpracovaý v pľogľamu řady KROS v cenové soustavě URS
včetně výkazuvýměr bude předrĺn v 1 vyhotovení (originźůe) a 1x na CD.

6. Čistopisy pľojektové dokumentace budou vyhotoveny v počtu 5 paré + lx ověřené stavebním
úřadem, 2 x CD-ROM s PD v otevřeném i uzavřeném foľmátu a 2 x CD-RoM s kopiemi všech
vyjádření vlastníků či správců inŽenýľských sítí a všech vyjádření vlastníků či spľávců

dotčených pozemků.

7. Dále budou objednateli předány veškeľé oľiginály z pruběhů správního Íízeni a ověřené

dokumentace stavby

8. Další případná vyhotovení budou předána objednateli na zźk|adě jeho Žádosti dodatečné
objednávky.

9. Při přejímacímÍizeni předá Zhotovitel objednateli všechny nezbyné dokumenty vyžadované v
souvislosti s provedenim auživźním Díla obecně zźxaznými předpisy, technickými noľmami a
touto Smlouvou.

x.
Vlastnĺcké právo, licence

1. Veškeľé zpĺávy, protokoly, přehledy a ostatní dokumenty, které pro objednatele vyhotovil
podle této Smlouvy Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé, budou výlučným vlastnictvím
objednatele. Cena zaDi|o dle této Smlouvy zahrnuje odměnu za vyhotovení těchto dokumentů.
Dokumenty vypracované Zhotovitęlem podle této Smlouvy se předají objeđnateli na jeho

Žádost, nicméně nejpozději po skončení této Smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu objednatele nepublikovat
obľazové nebo jiné materiály, které jsou součástí Díla či sjeho prováděním souvisí. Dále,
Zhotovitel nesmí poskýovat jakékoli výsledky Díla vykonané v souladu s touto Smlouvou
jakékoli třetí straně bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

3. Pokud jakákoli část Díla podle této Smlouvy splňuje nebo bude splňovat vlastnosti autoľského
díla podle zźlkona ć. |ŻIl2000 Sb., autorský zákon, vę znění pozdějších předpisů, nebo
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jakéhokoli dalšího práva duševního vlastnictví ve smyslu příslušné obecně zźxazné pľávní
úpľavy' platí následující:

i) Zhotovitel touto Smlouvou poskýuje objednateli právo vykonávat autoľská prźxa
k autorským dílům a ke všem ostatním právům duševního vlastnictví, která budou
vytvořena nebo získána podle této Smlouvy, a uděluje objeđnateli, nebo se zavazuje
objednateli zajistit, licenci k časově ani územně neomezenému výkonu všech
majetkových práv k autoľským dílům uvedených v $ 12-23 zźkona č,. I2Il2000 Sb.,
autoľského zákona, ve znéni pozdějších předpisů, a také kvýkonu všech ostatních práv
duševního vlastnictví; objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel zaruěuje, že
nęní v žádném ohledu nijak omezen v poskýovaní tohoto práva odpovídajícího
poskytnuté licenci, kteľé získal nebo získá od jiných autoru. Aby se předešlo jakýmkoli
pochybnostem, bude autorské dílo znamenat v kontextu této Smlouvy jakýkoli jedinečný
výsledek nebo jedinečné výsledky tvurčí činnosti autoľa nebo autoru, kteľé budou
provedeny podle této Smlouvy nebo v souvislosti s ní pľostřednictvím plnění ze stany
Zhotovitele a které budou vyjádřeny v objektivně vnímatelné foľmě (ako jsou návrĘ
stavby, exteriérové a inteľiérové prvky stavby, zalraőnícké prźrce atd.).

ii) Zhotovitel uděluje objednateli licenci specifikovanou v předchozím bodě i) jako licenci
výhľadní a, s ohledem na cenu Díla sjednanou v této Smlouvě, zdatma.

iiĺ) objednatelje opľávněn udělit pľávo, kteľé je součástí licence, třetí osobě (sublicence), a
to úplně i částečně. objednatel je oprávněn upravovat nebo měnit autoľská díla nebo
jejich části, jejich nźnw, nebo spojovat autorská díla nebo z nich dělat kolektivní dílo bez
jakýchkoli omezení. objednatel je zejména oprávněn upľavovat nebo měnit koncepci
projektu autorského díla, jeho celkový chaľakter a také jeho jednotlivé exteriéľové a
interiéľové pľvky' spojovat autorské dílo nebo jeho jednotlivé části atd.

iv) V rámci udělené licence je kľomě toho objednatel opľávněnužívat autorské dílo zejména
ve foľmě Pľojektové dokumentace (dokumentace, vizualizacę atd.) nebo za účelem
přepľacování, úpravy nebo změny Pľojektové dokumentace kvuli rea|izaci a dále za
účelem marketingu a propagace Projektu na veřejnosti. Zhotovitel uděluje objednateli
souhlas upľavovat nebo měnit autoľská díla nebo jejich části' jejich nźzw, nebo spojovat
autorská díla nebo znich dělat kolektivní dílo bez jakýchkoli omezení. Tento souhlas
uděluje Zhotovitel na celou dobu trvání autorskoprávní ochľany díla. objednatel je
oprávněn k úpravě nebo změně autorského díla i víckľát za sebou. odměna za tento
souhlas je částí celkové cęny za Dílo dle této Smlouvy.

v) Zhotovitel uděluje licenci objednateli na celou dobu trvání majetkoých autorsĘých práv.

vĺ) objednatel a Zhotovitel se kromě toho dohodli, že pokud se v budoucnosti zjisti, že
Zhotovitel není oprávněn vykonávat majetková ptáva k autoľským dílům nebo
k jakýmkoli ostatním pľávům duševního vlastnictví (např. na zź'/r'ladě ľozhodnutí soudu,
smlouvy mezi autory aZhotovitelem), zavazuje se Zhotovitel vyvinout maximální úsilí a
poskytnout veškerou pomoc nutnou k tomu, aby příslušní autoři objednateli udělili
licenci a také aby byla pro konkľétní případy za podmiĺek stanovených v této Smlouvě
udělęna ostatní práva duševního vlastnictví.

vii) Zhotovitel se zavazuje zavázat všechny své poddodavatele a právní násfupce k udělování
a udržování licence dle tohoto odstavce objednateli' a to v tomto odstavci uvedeném
rozsahu.
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XL
Zńručnídoban odpovědnost za vady

Úlotovitel poskýuje na provedené-Dílo v souladu s $ 2619 občanského zákoníku záruku za

iolznst Di|a a zavažuje s"' ž" po dobu trváni zátuěni doby bude Dílo mít vlastnosti dohodnuté

fixĺ jľ:"'ät,tł##,tr'jä:äx'-ä?Jł'ä:ä:T,:ä#BH:kýminormami'případně

g.

Dílo je vadĺé,jestliŽe při předaní nemá a po dobu zfuučni'doby nebude mít vlastnosti stanovené

tnllfo SÍnlouvou' popřípadě vlastnosti obvyklé u Díla této kategorie, dále neníJi kompletní amá-

iiiia-ĺvady nebo není-li provedeno pođle této Smlouvy.

frtotovítel se zavazl:je reklamovaĺé vady Díla bezplatně odstranit. Po řádném oznámeni vady je

tirrárir"l povinen še nejpozději do 4 dnů dostavit na uľčené místo (sídlo objednatele), kde

;;ilěh". piojednání vady. Zhotovitelje povinen opľávněně reklamované vady Díla bezplatně

ää'l-i ŕ ľ'íte 30 dnů od pľojednání ľeklamace, případně v teľmínu vztljemné dohodnutém.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady' které vznikly použitím podkladů a věcí poskýnutých* "oĹ].á"",elem 
a Żhotovite|nemohl ani při vynaloženiveškeľé péče zjistit jejich nevhodnost nebo

óbjednat"l" na jejich nevhodnost upozoľnil, ale ten na jejich použití písemně tľval.

5. V případě prodlení Zhotovitele s odstľaněním opľávněně a řádně reklamovaných vad, nebo- 
p":ńä Zhoiovitel odmítnę vady odstľanit, je objednatel oprávněn týo odstľanit na své náklady a
'zt'otouit.l je povinen objednateli uhľadit náklady vynaložené na odstranění vad, a to do 15 dnů

od jejich písemného uplatnění.

6. V případě výskýu neodstľanitelných vad je objednatel opľávněn od této Smlouvy ođstoupit

neĹo'uplatnit 
'í"rru 

ve qýši určené znaleckým posudkem dohodnutého či v případě nedohody

stľan o osobé znalce kteréhokoliv soudního zna|ce uľčeného objednatelem.

1.KaŽdá vada musí b1it ľeklamována jen písemnou foľmou, doporučeným dopisem s přesným

popisem vady a jejího pľojevu. Jedním dopisem je možĺé ľeklamovat více vad.

xII.
Smluvní pokuĘ

l. Zhotovitel je v případě pľodlení s pľovedením Díla dle této Smlouvy povinen zaplatít
objednateli smluvní pokutu ve qýši O,l oÁze sjeđnané cęlkové ceny díla zakaždý den prodlení.

2. Zhotovitel je v případě prodlení s provedením etapy dle této Smlouvy povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši O,l yo ze sjednané celkové ceny díla zakaždý den prođlení.

3. V přípađě prodlení s odstľaněním vad Díla zjištěných v přejímacímtizení ve lhůtě sjednané pro
odstľanění takoýchto vad či v záručni době objednatelem reklamovaných vad je Zhotovitel
povinen zap|atitbbjednateli smluvní pokutu ve ýši O,l yo ze sjednané celkové ceny díla za
každou vadu a den prodlení až do dne, kdy budou vady odstľaněny Zhotovitelem nebo třetí
osobou.

4' V.případě porušení povinnosti Zhotovitele provést Dílo řádně v souladu s ľelevantními obecně
závaznými právními předpisy, technickými noľmami nebo ľozhodnutími oľganů státní spľávy či
samospľávy, je Zhotóvitel povinen zap\atit smluvní pokutu ve výši 0,loÁ ze sjednané celkové
ceny Díla zakažđétakové jednotlivé porušení povinnosti.

5' V případě porušení povinnosti Zhotovitele postupovat při změně poddodavatele způsobem
stanoveným v této Smlouvě, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve ýši 0,1 Yo ze
s1ednané celkové ceny Díla zakaŽdé takové jednotlivé porušení povinnosti.

6' } ľřínaoě nepředložení dokladů o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě
zhotovitelem na žádost objednatele či v případě poľušení jiných povinností dle čl. XIV. odst. 2,
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je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši 10.000,_ Kč za každý
zap oč,atý den prodlení.

7. Zaplacením smluvní pokuty stanovené v této Smlouvě není dotčeno právo kteľékoliv smluvní
stľany na náhradu škody v plné výši, která vznikla v důsledku porušení povinnosti
sankcionované smluvní pokutou.

8. V případě, že i přes upozoľnění objednatele bude tľvat porušení povinností Zhotovitele
založených v této Smlouvě' a objednateli za to bude uložena sankce,-zavazuje se Zhotovitel
objednateli sankci uhľadit v plné výši' a to nejpozději do dne splatnosti uloŽené sankce.

Celková qýše smluvních pokut je omezena limitem lOO % výše celkové ceny díla, přičemž smluvní
pokuty mohou b;it kombinovány (uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje .o,'běŽné uplatnění
jakékoliv jiné smluvní pokuty).

Smluvní pokuta je splatná do 2I dnů po doručení výzvy opľávněné smluvní strany druhé smluvní
straně kjejí úhľadě.Yýzva musí vŽdy obsahovat popis a časové určení události, která vsouladu
s uzavřenou smlouvou zakláđáprávo účtovat smluvní pokutu.

xnI.
Vyšší moc, pľodlení smluvních stran

1. Smluvní strany nejsou v prodlení s plněním záva*idle této Smlouvy, pokud nemohly plnit pro
okolnosti vylučuj ící odpovědnost (vyšší moc).

2. Za vyšší moc se pro účely této Smlouvy považují takové mimořádné a nepředvídané okolnosti
nezávislé na vůli smluvních stľan, které se na ně odvolávají, které vzniĹly po uzavření této
Smlouvy a kteľé nebylo možné v době vzniku této Smlouvy předvídat, nápi. válka, živelné
katastrofy.

3. Za vyšší moc se nepovažuje pľodlení v plnění poddodavatelů, pokud nebylo způsobeno vyšší
mocí.

4. o vzniku a ukončení okolností vyšší moci se budou smluvní strany písemně informovat do pěti
dnů po vzniku okolností vyšší moci, pÍičemž ta smluvní stľana, ktěrá se odvolává na vyšší moc,
je povinna na požádání předloŽit hodnověrný dnkaz o této skutečnosti, případně umožnit druhé
stľaně osobně se přesvědčit o vzniku vyšší moci. Nastanou-li okolnostĺ výss1moci, pľodlužuje se
doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit.

s. Žaana smluvní strana není odpovědnázaprodlení se splněním svého zéxazkuv případě, Že i
druhá smluvní stľana je v prodlení se splněním svého synallagmatického ztlvazku.

XIV.
Pojištění

Zhotovitel je povinen mít pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou porušením sqých
povinností podle této Smlouvy ďnebo v souvislosti s ní uzavřenou pojistnou smlouvu s
ľenomovanou pojišťovnou na pojistné plnění v rozsahu nejméně 1 000 000,- Kč. Zhotovitel
prohlašuje, že je ke dni uzavření této Smlouvy pojištěn pro případ vzniku jakékoliv újmy
způsobené objednateli nebo jiným třetím osobám v souvislosti s plněním této Smlour'y 

' 
iĺ-,

Že pojištění je sjednano na pojistné plnění nejméně ve výši uvedené v předchozí větě.

Zhotovitel je povinen předloŽit kdykoliv po dobu trvźni této smlouvy na žádost objednatele
uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení
pojišťovacího zprostředkovatele (insuľance broker), pľokazující existenci pojĺ8tcnĺ v rozsahu
požadovaném v předchozím odstavci. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že pojistná smlouva
zůstane v tomto článku uvedeném rozsahu platnápo celou dobu trvání této Smlouvy. V případě
neplatnosti či nepředvídaného zániku takové pojistné smlouvy je Zhotovitel povinen uräurít u"
lhůtě l0 dnů novou pojistnou smlouvu za podminek, kteľé budou pľo ob.jednatele alespoň
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stejně výhodné, jako pojistné podmínky a plnění podle neplatné nebo zaniklé pojistné smlouvy.
Veškeré nfülady Zhotovitelę související s pojištěním dle tohoto člĺánku jsou již zahľnuty v
celkové ceně Díla.

xv.
Odstoupení

1. objednatel má právo od této Smlouvy odstoupit vzákonem stanovených případech a dále
v případě:

a) bude-li rozhodnuto o úpadku Zhotovitele

b) prodlení s povinnostíZhotovitele dokončit etapu nebo Dílo dle této Smlouvy o více nęž30
dní

c) nedodľŽování předepsané kvality Di|a a dohodnutých podmínek s objednateli přes
písemné upozornění objednatele, pokud Zhotovitel ani v přiměřené náhľadní lhůtě,
poskytnuté mu objednatelem, takto zjištěné vady kvality a porušení dohodnutých
podmínek neodstľaní

d) nedodržování postupu pľovádění Díla dle této Smlouvy, pokuđ nebudou nedostatky
odstraněny ani v přiměřené niĺhľadní lhůtě stanovené objednatelem v písemném
upozoľnění

e) Zhotovitelvstoupí do likvidace

Ð nastane vyšší moc uvedená v této Smlouvě a na dobu minimálně 30 dnů zrĺemožni
Zhotoviteli plnit zźx azky ze Smlouvy.

2. Zhotovitelje oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě:

a) bude-li rozhodnuto o úpadku Zhotovitele

b) prodlení objednatele s platbou za celkovou cenu o více než 60 dnů

c) budeJi Zhotovitel nucen z důvodů na stľaně objednatele přerušit práce na dobu delší než 5
měsíců

d) objednatel vstoupí do likvidace
e) nastane vyšší moc uvedená v této Smlouvě a na dobu minimálně 90 dnů znemožni

objednateli plnit závazĘ ze Smlouvy.

3. odstoupení od Smlouvy musí b;it provedeno písemně, jinak je neplatné. odstoupení od Smlouvy
musí bý doručeno druhé straně. Smluvní stľany se dohodly, že odstoupęní od Smlouvy je dľuhé
stľaně doruěeno třetí den po odeslání (doporučeně) na adľesu sídla strany, které je odstoupení
určeno. Za ďen odstoupení od Smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné ozĺźlmení o

odstoupení doručęno druhé smluvní stľaně.

4. odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stľan na úhľadu splatné smluvní
pokuty a na náhľadu škody.

5. odstoupení od této Smlouvy je vždy s účinky EX NI-]NC, tedy od okamžiku zźniku Smlouvy.

6. Pokud není výše uvedęno jinak, v případě předčasného ukončení této Smlouvy se smluvní strany
zavazují vypořádat svá vztĺjemná prźtva a povinnosti vyplyvajici ztéto Smlouvy do 60 dnů od
jejího ukončení, přičemŽ jako podklad pro vypořádaní slouŽí orientační ocenění dílčích částí Díla
dle Nabídky. Pokud k vypořádání nedojde, pak vycházejic z uvedeného principu pľovede ocenění
objednatel, přičemž na qýsledek bude zapoětenajižuhĺazené splátĘ ceny Díla. Případný rczdiltj.
doplatek anebo přeplatek bude uhrazen anebo vrácen do 10 pľacovních dnů od vypořádání resp.
oznámení objednatele.

7. Předčasné ukončení této Smlouvy nebude mít vliv na nároky objednatele na odstranění případných
vad Díla, na záruku za jakost Díla udělenou podle této Smlouvy ani na nárok na jakoukoli škodu či
smluvní pokutu, kteľé vznikly před ukončením nebo i po ukončení Smlouvy v důsledku plnění
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Zhotovitele. Předčasným ukončením této Smlouvy souěasně nejsou dotčena prttva poskýnutá
Zhotovitelem k autorskému dílu do okamžiku předčasného ukoněení Smlouvy.

8. V případě odstoupení od Smlovvy z důvodu porušení povinnosti Zhotovitele má objednatel náľok
na smluvní pokutu ve výši zadržęného dle této Smlouvy do dne odstoupení od Smlouvy. Tuto
smluvní pokutu je objednatel opľávněn započíst bez dalšího pľoti případné pohledávce Zhotovitele.
Smluvní pokutou není dotčen nárok na niĺhľadu škody vzniklé objednateli v celém rozsahu.

xvl.
Společná a závěreč'ná ustanovení

1. Smluvní strany sjednávají pľávo objednatele pľovést jednostranný zápoěet vzájemných
pohleđávek, a to i vpřípadě pohledávky nejisté nebo neuľčité ve smyslu $ 1987 odst. 2
občanského zákoníku.

Ż. Nestanoví-li dohoda smluvních stľan jinak, tuto Smlouvu či jednotliváprávači pohledávky zni
plynoucí Zhotovitel není oprávněn postoupitbezpředchozího souhlasu objednatele.

3. Stane-li se někteľé z ustanovení této Smlouvy neplaĘým nebo neúčinným, nemá tato
skutečnost vliv na ostatní ustanovení této Smlouvy, kteľá ztstávajíplatná nebo účinná. Smluvní
strany se v tomto pffpadě zavazuji nahľadit ustanovení neúčinné ustanovením účinným a
ustanovení neplatné ustanovením platným' a to tak, aby nejlépe odpovídalo původně
zamýšlenému obsahu a účelu ustanovení neúčinného nebo neplatného. Do doby nahľazęní
podle předchozí věty platí odpovídající úprava obecně zźlvaznýchpľávních předpisů.

4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena V Centrální evidenci
smluv Technické spľávy komunikací hl.m. Pľahy, a.s. (CES TSK) vedené objednatelem, která
je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Smlouvy, číselné
označení této Smlouvy a datum jejího podpisu. Tímto není dotčena povinnost smluvní strany
chĺánit své obchodní tajemství ve smyslu $ 504 občanského zákoníku.

5. Smluvní stľany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle ziákona
č).34012015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákono registru smluv).

6. Změny této Smlouvy mohou byĹrealizovány pouze foľmou písemných dodatků pođepsaných
oprávněnými zástupci obou Smluvních stľan a dle pľaviđęI zák. č,. 13412016 Sb., o zadávźni
veřejných zakázek. Faktická zména předmětu Díla nemá, bez uzavření dodatku, vliv na cenu
ani termín provedení Díla.

7. Zhotovitel i objednatel výslovně přebíľá nebezpečí změny okolností.

8. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této Smlouvy postupovala čestně a
transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této Smlouvy a
veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, Že se seznámily se zásadami
Criminal compliance progľamu Technické spľávy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen
,,CCP"), zveřejněných na webových stľánkách objednatele, zejména s Kodexem CCP a
zavazují se týo zásady po dobu trvźní smluvního vztahu dodľžovat. Každá ze smluvních stľan
se zavazuje, že bude jednat apřijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání
trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak' aby kteľéko|i ze smluvních stran nemohla být přičtena
odpovědnost podle zák. č,.4I8l20I1 Sb., o tľestní odpovědnosti pľávnických osob a řízení proti
nim nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č,. 4012009 Sb., tľestní
zźů<oĺik.

9. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývajíci z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a
ostatními pffslušnými právními předpisy českého pľávního řádu. Spor smluvních stran
v souvislosti touto Smlouvou bude ľozhodován věcně a místně příslušným obecným soudem
České republiky.
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10. Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 vytiscích , z nichž po dvou vyhotoveních obdľžíkaždá ze
smluvních stran.

11. Tato Smlouva vplném ľozsahu nahľazuje ujednání stľan ohledně předmětu plnění dle této
Smlouvy', ke kterým došlo před jejím uzavřením.

12. Tato Smlouva nabyvá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stľanami a účinnosti
dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

13. Nedílnou součástítétoSmlouvy je následujícípříloha:

Příloha č.1 Pođrobnáspecifikace ceny

Příloha č,.2Seznam poddodavatelů

VPľazedne -6' 02. 2019 V Pľaze dne 21 a1, uls

objednatel
Technĺcká spľáva komunĺkacíhl. m. Pľahy, a.s.

zhotovitel
Pontexo spol. s ľ.o.

PhDľ.Ing. Fĺchtner, MBA Ing. Václav Hvízdal
jednatel společnostimístopředseda

PĺolľItErpol.ar.o.
Bpzłĺvel:6ó8,l47lá hBba 4

+
TECH. K0MUNlKAcĺ
- hl,m, PRAHI a.s.
Rásnovka 770i8, 110 00 PRAHA 1
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