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Obj .č. I 8060-1 8/18 - o b j e d n á v k a
,,Elektrizace tratě vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna"

V souvislosti s projektovým zajišťováním výše uvedené akce
vedení následujících prací:

obj ed n á vám e

u Vás pro-

1.(3) Zhotovení níže uvedené části prací pro aktualizaci dokumentace pro stavební povolení
(DSP) stavby „Elektrizace tratě vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna" - 2. etapa Střelice
- Zastávka u Brna (včetně) dle zadávacích podmínek investora:
z.č. 18060-03-1219
část prací: zpracování aktualizace hydrotechnických výpočtů pro SO:
SO 04-19-08 - T.ú. Střelice - Tetčice, propustek v km 4, I 06
SO 04-19-09 - T.ú. Střelice - Tetčice, most v km 4,791
SO 04-19-1 O - T.ú. Střelice - Tetčice, most v km 5,61 O
SO 04-19-20 - Účelová komunikace „Dvorek", most přes Bobravu
Most převádějící polní cestu v lokalitě
Práce budou provedeny v souladu se zadávacími podmínkami projektové dokumentace.
Provedení díla - počet vyhotovení:
1.(3)
7 x v tištěné formě

1 x v digitálníformě v otevřené podobě,
1 x v digitálníformě v uzavřené podobě,

Dodací lhůta díla:
Zhotovitel je povinen splnit dílo v následujícím termínu:

1.(3)

- konečný termín:
předložení kompletního díla:

do

6.6.2019

(bude plněno 7x v tištěné formě + 1 x v digitálniformě otevřené+ 1 x v digitálníformě u=avřené)

Sjednaná cena prací :
1.(3)

Cena pol. 1.(3) celkem včet. výpočtu DPH:
cena bez DPH: ................................. .
DPH 21% ........................................ .
cena včetně DPH:

xxxxKč

xxx Kč

xxx Kč

Způsob fakturace pol. 1.(3):
Uvedená cena za zhotovení díla dle pol. 1.(3) bude zhotovitelem účtována jednou fakturací ke konečnému termínu plnění.
Platební podmínky:
1. Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu dle této objednávkyje stanovena na základě dohody a je chápána
jako cena smluvní ve smyslu§ 2 zákona č. 526/1990 Sb ..
2. Cena celého díla dle této objednávky je stanovena jako cena nejvýše přípustná, která zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla. Tuto cenu je možné překročit jen
za podmínek stanovených v objednávce.
3. Právo účtovat cenu díla vzniká zhotoviteli nejdříve okamžikem řádného ukončení, předání a převzetí díla
(nebo jeho stanovené části ) bez vad a nedodělků.
4. Daňový doklad musí obsahovat zejména tyto náležitosti : číslo, název a sídlo objednatele a zhotovitele, označení peněžního ústavu a bankovního účtu, na který má být cena za dílo uhrazena, cenu díla včetně rozlišení
DPH a den zdanitelného plnění, den splatnosti (viz níže), úplný název stavby dle objednávky.
Přílohou daňového dokladu musí být doklad (protokol ) o předání díla nebo jeho části.
5. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat příslušné náležitosti, je objednatel oprávněn daňový doklad
vrátit nejpozději 30 dnů před lhůtou splatnosti zhotoviteli bez provedení úhrady k vystavení nového daňového dokladu.
6. Na vráceném daňovém dokladu objednatel vyznačí důvody, pro které daňový doklad vrací.
7. Doručením nového daňového dokladu počíná běžet nová lhůta splatnosti podle níže uvedeného bodu ad 8.
8. Daňový doklad, obsahující všechny náležitosti, je splatný do 70 kalendářních dnů od jeho doručení v sídle
objednatele (ne však dříve než do 5 dnů po proplacení odpovídajících finančních prostředku vyšším objednatelem [SŽDC, s.o., Stavební správa východ]) na účet objednatele) - a to dle dohody smluvních stran příkazem k úhradě, podaným u příslušného peněžního ústavu.
9. Pro případ prodlení s úhradou daňového dokladu za zhotovení díla se sjednává úrok z prodlení v zákonné
výši. Zhotovitel nemá nárok na úrok z prodlení za období, po které bylo zdržení úhrady ceny díla způsobeno
peněžním ústavem.
10. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení§ 106a
zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru
spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty, přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

Odpovědnost za škodu
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli jím způsobenou škodu včetně ušlého zisku. Při posuzování odpovědnosti za škodu a jejich náhrad bude postupováno podle příslušných ustanovení občanského zákoníku .

Odpovědnost za vady, záruka
1) Zhotovitel odpovídá za to, že dílo i jeho jednotlivé části budou bez vad, že předmět této objednávky je zhotoven v souladu s příslušnými technickými normami, drážními předpisy a podmínkami této objednávky a že
nejméně po dobu, stanovenou zárukou, bude mít vlastnosti dohodnuté v této objednávce. Tuto odpovědnost
má i v případě, že k provedení jednotlivých částí díla použije se souhlasem objednatele třetí osoby.
3) Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má dílo (nebo jeho
část) v okamžiku jeho předání a převzetí objednatelem a dále za vady, které vyjdou najevo kdykoliv během
záruční doby, která činí 60 měsíců od ukončení realizace předmětné stavby.
4) Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jejího odevzdání objednateli. Za vady vzniklé po odevzdání díla odpovídá tehdy, byly-li prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností.
5) V případě vady díla dojednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje vady dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu
po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem. V případě neodstranitelné vady díla je objednatel oprávněn
od předmětného obchodního vztahu odstoupit.
6) Nad rámec příslušných ustanovení právních předpisů upravujících nároky objednatele z vadného plnění se
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli podíl na vícenákladech, které vzniknou vyššímu objednateli
(SŽDC, s.o.) při zhotovení stavby podle dokumentace staveb z důvodu vad DSP způsobených zhotovitelem.
Vícenákladem podle předchozí věty se rozumí náklady, které bude muset objednatel a vyšší objednatel
uhradit jako náklady za práce a dodávky při zhotovování stavby dle dokumentace staveb, které nebyly zhotovitelem zachyceny v dokumentaci staveb, ač tam vzhledem k závazkům zhotovitele zachyceny být měly
a mohly (vícepráce), ponížené o případné úspory, kterých v důsledku odstranění týchž vad DSP a z toho
vyplývající změny postupu při realizaci stavby bude dosaženo (méněpráce). Podíl na vícenákladech dle tohoto ustanovení je objednatel oprávněn požadovat, a to i opakovaně, po zhotoviteli do celkové výše maximálně 10% celkové konečné ceny za zpracování DSP se zahrnutím veškerých dodatků ke smlouvě. Zhotovitel tento podíl na vícenákladech uhradí na písemnou výzvu objednatele nejpozději do 60 dnů od doručení
výzvy k úhradě. Maximální výše podílu již reflektuje skutečnost, že objednatel a vyšší objednatel vady DSP
po své kontrole (zejména úplnosti dokumentace) sám nezjistí, ačkoliv je zjistit měl a mohl. Toto ustanovení
nijak nevylučuje právo na náhradu škody, zaplacení smluvní pokuty ani ostatní práva z vadného plnění,
avšak v rozsahu, v jakém se uplatní nárok objednatele a vyššího objednatele na úhradu podílu na vícenákladech dle tohoto ustanovení, již nemohou být uplatněny nároky těchto subjektů na náhradu škody nebo
smluvní pokuty vzniklé v důsledku stejné vady.
7) Právo na uplatnění nároků z vadného plnění se promlčí uplynutím lhůty patnácti let, počítané ode dne, kdy
právo mohlo být uplatněno poprvé.

Prodlení a smluvní pokuty
Na základě dohody stran se zavazuje zhotovitel k zaplacení smluvní pokuty v případech a ve výši jak je uvedeno
níže a to do 15 ti dnů od doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty.
Jedná se o tyto sankce:
a) V případě prodlení Zhotovitele s předáním celého díla či jeho předložením k akceptaci v termínu a za
podmínek touto objednávkou je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši O, l % z Ceny za
zpracování DSP za každý započatý den prodlení.
b) V případě prodlení Zhotovitele s předáním řádně provedené dílčí části díla či s jejím předložením k
akceptaci v termínech a za podmínek stanovených touto objednávkou je Zhotovitel povinen zaplatit
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za příslušnou část díla za každý započatý den prodlení.
c) V případě, že Dílo obsahuje vady, které způsobí, že Objednatel bude nucen pro zhotovení Stavby na
základě Dokumentace staveb zajistit vícepráce, nepředpokládané DSP, je Objednatel oprávněn po
Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5% z Ceny za zpracování díla za každý
takový případ.
d) V případě, že Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupil byť i jen
částečně povinnosti související s prováděním Díla třetí osobě, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 % z Ceny za zpracování DSP.
e) V případě prodlení Zhotovitele se splněním jiné povinnosti dle objednávky, než je uvedeno výše, je
Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z ceny
dotčené Části Díla za každý započatý den prodlení.

V případě investorem uplatněných smluvních pokut na plnění, které je předmětem této objednávky, či investorem uplatněných smluvních pokut za porušení povinností zhotovitele dle této objednávky jdoucích nad rámec
sankčních ustanovení dle této objednávky je objednatel oprávněn požadovat náhradu škody od zhotovitele ve
výši rovnající se rozdílu zaplacené smluvní pokuty objednatelem investorovi a smluvní pokuty zaplacené zhotovitelem objednateli. Zhotovitel přijme žádost o náhradu škody bezvýhradně.
Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zajištěná smluvní pokutou, nárok na náhradu škody není smluvní pokutou dotčen.

Provádění projektových prací na železniční dopravní cestě
Zhotovitel se zavazuje plně respektovat podmínky vyššího objednatele (SŽDC, s.o.) pro „Provádění projektových prací na železniční dopravní cestě" a zajistit bezvýhradné splnění požadavků a povinností z nich vyplývajících (to je zejména zajistit, aby všichni pracovníci zhotovitele, kteří se budou pfi provádění díla pohybovat
na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měli povolení SZDC, s.o. pro vstup do těchto prostor).

Ustanovení o ochraně osobních údajů
1. Objednatel i zhotovitel jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděli při
výkonu sjednané činnosti, a které v zájmu správce osobních údajů nelze sdělovat jiným osobám.
2. Objednatel i zhotovitel jsou povinni zdržet se jednání, které by mohlo vést ke střetu oprávněných zájmů objednatele či zhotovitele se zájmy osobními, zejména nebude zneužívat informací nabytých v souvislosti
s výkonem sjednané činnosti ve prospěch vlastní či někoho jiného.
3. Objednatel i zhotovitel se dále zavazují nakládat s osobními údaji subjektů údajů, zejména zaměstnanců,
obchodních partnerů a zákazníků, jakož s osobními údaji jiných třetích osob, s nimiž přijdou do styku, plně v
souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) v platném znění, tzn. jsou zejména povinni
zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, jakož i o všech bezpečnostních opatřeních směřujících k ochraně
těchto údajů, a zabránit vhodnými organizačními a technickými opatřeními jakémukoliv využití nebo zneužití těchto osobních údajů neoprávněnou osobou.
4. Objednatel i zhotovitel jsou dále povinni okamžitě si vzájemně sdělit jakékoliv podezření z nedostatečného
zajištění osobních údajů nebo podezření z neoprávněného využití osobních údajů neoprávněnou osobou.
5. Objednatel i zhotovitel jsou povinni na požádání spolupracovat s dozorovým úřadem při plnění jeho úkolů.
6. Jakékoliv porušení povinnosti ochrany osobních údajů bude považováno za porušení obchodní smlouvy.
Zhotovitel plně odpovídá objednateli za škodu, kterou by mohl způsobit zaviněným porušením této povinnosti. Objednatel plně odpovídá zhotoviteli za škodu, kterou by mohl způsobit zaviněným porušením této
povinnosti.
7. Povinnost ochrany osobních údajů a mlčenlivosti trvá i po skončení obchodního vztahu.

Ostatní ujednání:
Objednateli vznikne vlastnické právo ke zhotovenému dílu okamžikem jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků.
Případná autorská práva ke zhotovenému dílu, vytvořenému na základě uzavřené objednávky přecházejí dnem
předání a převzetí v plném rozsahu na objednatele díla v souladu s ust. § 61 zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon.
Zhotovitel se zavazuje utajit třetím osobám, s výjimkou kontrolních orgánů, veškeré skutečnosti, se kterými
byl seznámen na základě zadání díla, a to včetně cenových ujednání, stejně tak výsledky své činnosti při zhotovení díla dle této objednávky, stejně jako dílo samotné. Objednatel tyto údaje považuje ve smyslu§ 504 občanského zákoníku za obchodní tajemství a zhotovitel je povinen jejich utajení adekvátním způsobem zajistit.
V případě , že dojde k odstoupení od tohoto obchodního vztahu z důvodu na straně zhotovitele (případ neodstranitelné vady díla), je zhotovitel oprávněn fakturovat práce předané a převzaté ke dni odstoupení od této
smlouvy , a to podílem z dohodnuté ceny pro jednotlivé práce.

Zhotovitel souhlasí s kontrolou Státního fondu dopravní infrastruktury o užití prostředků poskytnutých Fondem
a předloží mu potřebné podklady k provedení případné kontroly, které souvisejí s předmětem objednávky.
Zhotovitel se zavazuje, že provede svoji část plnění díla sjednanou dle této objednávky osobně a vlastními prostředky a nepřevede ji na dalšího poddodavatele, ani ji ve smyslu ust. § 2589 OZ nenechá provést dalším poddodavatelem pod svým osobním vedením.
Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá odpovídající oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených
s prováděním díla, a že zajistí, aby vybrané práce na díle, k nimž je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého
vzdělání byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá požadovaná oprávnění
a dosažené vzdělání.
Bude-li v projektové dokumentaci navrhováno technické řešení s využitím výjimek z technických norem ČSN,
TNŽ, EN-ČSN a předpisů SŽDC, objednatel požaduje jako součást řešení zpracovat podklady pro žádosti o
výjimky. Případné navrhované výjimečné řešení bude předem projednáno na pracovní poradě za účasti objednatele a všech dotčených složek SŽDC.
Případné změny, týkající se provádění díla je možné projednat s pověřenými zástupci objednatele.
Zhotovitel prohlašuje, že je mu znám obsah dokumentů uvedených v této objednávce.
Zhotovitel dále rovněž prohlašuje, že se ke dni uzavření tohoto obchodního vztahu řádně seznámil se všemi
interními předpisy zadavatele (SŽDC, s.o.), které se týkají předmětného díla, které jsou vymezeny
v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah.
Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k provedení díla.
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst.
2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že zhotoviteli nevznikne vůči objednateli při změně okolností
právo domáhat se obnovení jednání o smlouvě ani zvýšení ceny za dílo ani zrušení obchodního vztahu.
Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a
objednatelem a vyšším objednatelem převzato sjednaným způsobem.

Závěrečná ustanovení:
Pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno jinak, řídí se vztahy objednatele a zhotovitele touto objednávkou,
českým občanským zákoníkem (zák.č. 89/2012 Sb.) a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního
řádu. V případě sporu jsou věcně i místně příslušné soudy ČR.
Tento obchodní vztah je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků
této objednávky, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní
stranu.
Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k
obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského
zákoníku.
Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že
neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn.,
že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že promlčení práv plynoucích
z ustanovení o náhradě škody a odpovědnosti za vady trvá patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo
mohlo být uplatněno poprvé.
Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této objednávky přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností
nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Při tom musí být dodržen § 222 odst. 10 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo
jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
Ukončením účinnosti této objednávky nejsou dotčena její ustanovení týkající se licencí, záruk, nároků z
odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před
ukončením účinnosti objednávky, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž
povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této objednávky.

Všechny případné spory, které by mezi objednatelem a zhotovitelem vznikly, se strany zavazují řešit dohodou.
Jednání o sporu se uskuteční na základě výzvy jedné ze smluvních stran.
Tuto objednávku lze měnit nebo zrušit pouze písemnými smluvními dodatky podepsanými statutárními zástupci
obou smluvních stran.

Tato objednávka č. 18060-18/18 je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž
po potvrzení obdrží každá strana po jednom.

Zhotovitel:

Objednatel:

Za Vysoké učení technické v Brně
FAST, ÚVST-LVV

za společnost SUDOP BRNO, spol. s r.o.

xxxxx
podpis

Akceptace objednávky:
Datum: 12.06.2019

xxxxx

