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TSKRPAOTEFYP

SMLOUVA PRIKAZNI

vřená podle s 2430 a násl. zákona i,.89ĺ 2012 Sb., obcanské ho zákoní ku, ve znění  pozdějš í ch
předpisů  (dále jen ,,obč anský zákoní k")

č í slosmlouvypřĺ kazce: Al3l19l4230ĺ 20

č í slo smlouvy pří kazní ka: 1gTDí 00100000022

t.

Smluvnĺ  strany

1. Pŕ Í kazce: Technická správa komunikací  hl.m. Prahy, a.s.
Řásnovka 770ĺ 8, 1 10 00 Praha 1- Staré  Město
rco: oeąąĺ zaa
DlČ : CZ03447286
zapsaná v obchodní m rejstří ku vedené m Městským soudem v Praze, sp.zn. B
20059
Bankovní spojenĺ : PPF banka a.s.

č ,.Ú. 2023100003/6000
zastoupena: Mgr. Jozefem Sinč ákem, MBA, generální m ředitelem a předsedou představenstva

prof. lng. Karlem Pospí š ilem, Ph.D., mí stopředsedou představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, č lenem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veš kerých jejich Dodatků  jsou oprávněni zastupovat
Přikazce dva č lenové  představenstva společ ně, z nichŽ nejmé ně jeden musí  být
předsedou anebo mí stopředsedou představenstva.
Při podpisu té to Smlouvy a její ch Dodatků  s hodnotou plnění  do 2 mil. Kč  je
oprávněn zastupovat Pří kazce v souladu s Maticí  odpovědnosti na základě
zmocnění  udělené ho představenstvem, Mgr. Jozef Sinč ák, MBA, generální  ředitel

a předseda představenstva, pověřený vedení m investič ní  sekce.

osoby zmocněné  k jednání  ve věcech technických:
lng. Jiří  Mayer, ředitel investič ní ho Úseku
Milan Zach, vedoucí  oddělení  pří pravy a realizace oprav
lng' Tomáš  Tomáš , technik přĺ pravy a realizace oprav

2. Pŕ ikaznĺ k: lBR Gonsulting' s.r.o.
Sĺ dĺ o: Sokolovská 352ĺ 215, 190 00 Praha 9
ICO: ZSO 23 446
Dtc. c225023446

zapsaná v obchodní m rejstří ku vedené m Městským soudem v Praze, oddí l C,
v1.235748
Bankovní  spojení : Raiffeisenbank, a.s.
č . ú .: 8969260267ĺ 5500
zastoupena: Aleš em Bednářem, nazákladě plné  moci, která tvoří  pří lohu č . 2 té to
smlouvy

osoby zmocněné  k jednání :
- ve věcech smluvní ch: Aleš  Bednář, na základě plné  moci, která tvoří  pří lohu ć,. 2

té to smlouvy
- ve věcech technických: Aleš  Bednář

L



bodě a 2 č lánku té to sm louvy Je povrn na smluvn stran a,

n druhou sm luvn stran u, a to prů kazným způ sobem a bez
duvod u nedodrŽen ne poru dbo š en té to povrnnosti oJde ke

u způ sobi la tuto nahradit.

il.
pŘeomĚr PLNĚNĺ

akce: WI !sonova chodní k před Státn opero u Praha c. akce 1 0í 5 zĄ š těn1

dozoru stave bn í kaa výkonu koord inátora BOZP"

Předmětem plnění je kompletní  zajiš tění  výkonu technické ho dozoru stavební ka (dále jen ,,TDS") a

vĺ Řonu koordinátora BOZP při realizaci stavby Wilsonova - chodní k před Státní  operou, na

,árl^ac dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ), zpracované  projektovou kanceláří  DlPRo, spol.

s r.o', Modřanská 1387l11,Praha4'

Předmětem stavby je oprava chodní ku před Státní  operou v dé lce cca 70 bm z velkoformátouých
kamenných desek. oprava spoč í vá ve vybouránĺ  veš kených kamenných dlaŽební ch desek vč etně
neú nosné ho konstrukč ní ho souvrství  a nahrazení  dlaŽby a konstrukč ní ho souvrství ' SloŽení
velkoformátové  kamenné  dlaŽby bude ze č tyř segmenetů  o rozměrech (1000 x 780 x 100, 560 mm
x 780 x 100 mm), které  budou zKozárovické  Žuly z lomu Kozárovice na Mirovicku. Lemují cí tmavé
dí lce budou o rozměrech (480 x 160 x100 mm, 760 x 160 x 100 mm) ze Š luknovské ho syenitu
z lomu RaŽany. Vzory a lomy jsou odsouhlaseny a poŽadovány NPÚ a oPP MHMP dle projektové
dokumentace. Souč ástí  předmětu plnění  bude kontrola velkoformátové  dlaŽby pro pokládku
segmentů  dlaŽby. Kontrola bude provedena 1 xza2 měsí ce před vyzvednutí m z lomu.

VÝkon TDS bude vvmezen zeimé na těmito povlnnostmi:

zajiš tění  předání  staveniš tě vč . předání základní ho směrové ho a výš kové ho vytyč ení
stavby a hranic staveniš tě,
pravidelné  podávání  pí semných informací  dle poŽadavku Pří kazce,
zajiš tění  pří padných dalš í ch podkladů  týkají cí ch se akce v její m prů běhu dle poŽadavku
Pří kazce,
zajiš tění  TDS stavby vč etně přejí mací ch ŕ izeni a kolaudač ní ho ří zenĺ , aktivace majetku a
řeš ení  pří padných reklamací '

VÝkon koordinátora BOZP bude vvmezen zelmé na těmlto povinnostmi:

- kompletní  zajiš tění  výkonu koordinátora BOZP, jehož  obsah a rozsah je vymezen zákonem
č ' 309/2006 Sb., o zajiš tění  dalš í ch podmí nek bezpeč nosti a ochrany zdravi při práci a dle
prováděcí ch právní ch předpisů  k tomuto zákonu, v jejich platné m zněnĺ , a to po celou dobu
výstavby.

Připravování  podkladů  pro stvk s MHMP. pří padně státní ml oroánv.

- v souč innosti s dodavatelem stavby projednání  a zajiš tění  DlR,
- (lzká spolupráce se zpracovatelem RDS'

SledoYánĺ  nákladů  flnancování  stavební ch prací .

- kontrola cen stavby na základě rozpoč tu zhotovitele stavby,
- vypracování  měsĺ č ní ch vyhodnocení  prostavěnosti, schválení  č ástek k fakturaci,

vypracování  plánu finanč nĺ ho plnění  na následují cí  měsí c - a to pí semně,
- bezodkladné  informování  Pŕ í kazce o vzniku vĺ ceprací  nad rámec SoD mezi Přĺ kazcem jako

objednatelem a zhotovitelem stavby,
- kontrola oceňovánĺ  změn (ví ceprací , odpoč tů ) a jejich projednání  s Pří kazcem,

2

1



prů běŽná pří prava podkladů  pro závěreč né  vyú č tování  stavby,
vypracování  zprávy a vyhodnocení  finanč ní ho prů běhu stavby a jeho projednání  mezi
Pří kazcem a zhotovitelem.

VÝkon stálé ho technické ho dozoru na stavbě:

prů běŽná kontrola kvality a kvantity prováděných stavební ch prací  podle jejich postupu
(min. 5 dnů  v týdnu v době provádění  stavební ch prací ), při pří padné m přeruš enĺ  stavby
bude č etnost kontrol upravena dodatkem ke smlouvě,
kontrola dodrŽování  povinností  stanovených obecně závaznými předpisy v prů běhu
realizace výstavby (zejmé na zákonem č ' 183/2006 sb', o ú zemní m plánování  a stavební m
řádu (stavební  zákon), ve znění  pozdějš í ch předpisů  a vš emi souvisejí cí mi a prováděcí mi
předpisy),
kontrola dodż ování  podmí nek stavební ho povolenĺ  a opatření  státní ho stavebnĺ ho dohledu
po dobu realizace stavby,
zajĺ š tění  výkopové ho povolení  pro stavbu,
ú č ast na předání staveniš tě zhotoviteli stavby, zajiš tění vyhotovenĺ zápisu o něm,
předání  dokladů  týkajĺ cí  se stavby zhotoviteli (stavební  povolenĺ , zaměření  stavby,
vyjádření  správců  inŽ. sĺ tí  apod'),
svolávání  pravidelných kontrolní ch dnů  a pořizování zápisů  z nich,
min' 1 x týdně vyhodnocování  HMG z hlediska dodrŽení  termí nů  vyplývají cí ch z SoD. Při
neplnění  výzva zhotoviteli k jeho aktualizaci, pří padně si vyŽádání  opatření  vedoucí ch k
jeho plnění . o skluzech v HMG neprodlené  informovánĺ  Pří kazce.
koordinace veš keých č inností  s ohledem na podmí nky výstavby uvedených v SoD a PD a
s ohledem na návaznost dalš í ch staveb dotýkají cí ch se předmětu dí la,
spolupráce s pracovní ky zhotovitele při provádění  opatření  na odvrácení  nebo omezení
š kod při ohroŽenĺ  stavby Živelnými událostmi,
zajiš tění veš keých ú konů  potřebných pro řádný prŮběh kolaudač ní ho ří zení ,
neustálá pří tomnost na stavbě, prů běŽná kontrola kvality a kvantity prováděných pracĺ ,
dodrŽování  podmí nek stavební ho povolení , kontrola kaŽdodennĺ ho vedení  stavební ho
dení ku,
pří má kontrola a dohled nad provádění m dí la, zejmé na pak č ástí  zakývaných, kontrola
prováděn ĺ  předepsaných zkouš ek,
vyŽadování a kontrola dokladů  prokazují cí ch kvalitu pouŽĺ vaných materiálů  a kvalitu dí la,
prů běŽná pří prava dokladů  nutných pro odevzdání  a převzetí  dí la a jeho kolaudaci,
komunikace a řeš ení  problé mů  s projektantem v rámci autorské ho dozoru,
min. 1 x týdně podávání  pí semné  zprávy o prů běhu výstavby,
zpracování  informací  o stavbě dle poŽadavku Pří kazce do 24 hodin,
zajiš tění  aktivace stavby,
kontrola dodrŽování  smluvní ch podmí nek stanovených ve smlouvách o dí lo mezi
zhotovitelem stavby a Pŕ í kazcem jako objednatelem, zejmé na vš ak kontrola dodrž ování
poddodavatelské ho systé mu uvedené ho v pří lohách smluv o dí lo se zhotoviteli,
posuzování , kontrola a odsouhlasenĺ  dokumentů , výrobní  č i jiné  dokumentace, předloŽené
zhotovitelem, provádění  kontroly ú plnosti těchto dokumentů ,
zajiš ť ování  změnových ŕ í zení , prověřování  a posuzování  změn z hlediska věcné ho a
cenové ho Ve spolupráci se zástupcem Pří kazce, schvalováni změnových listů
zpracovaných zhotovitelem po vyjádření  Pří kazce, vedenĺ  agendy spojené  s posuzování m
změn, vydávání  stanovisek k předloŽené  změně a doporuč ení  dalš í ho postupu zástupci
Přikazce, které  bude směřovat k odmí tnutí  změny nebo k její mu schválení , evidence
rozhodnutí  Přĺ kazce k předloŽeným změnám,
bezodkladné  informováni Pŕ í kazce o vš ech závaž ných okolnostech týkají cí ch se realizace
stavby,
kontrola věcné  a cenové  správnosti a ú plnosti oceňovacĺ ch podkladů  a faktur, jejich
souladu s uzavřenými smlouvami a jejich předkládání  k likvidaci Pří kazci, v přĺ padě
nevyřeš ených rozporů  neprodlené  upozorněnĺ zástupce Pří kazce na tyto skuteč nosti,
stvzování  věcné  a cenové  správnosti faktur předloŽených zhotovitelem svým podpisem,
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adrnin istrativn ho veden stavby tj zelmena evtdence a arch rvace zaptsu dokladů

stavebn ho dozolu vč etne fotodokumentace zprav zJ iš ť ovací ch protoko lů
a da lš ích dokumentů vč etně veden potřebné evidence o

vecne sklad bě ) a V souvisl osti s í m vyp racovan návrhů na
n rozpoč tu zhotov ite lem

rných konzu ltací pří kazci a dalš tm uč astní kům stavby a

prováděných prací  a dodávek (atesty, protokoly, certifikáty, prohláš ení  o shodě výrobků ,
revizní  zprávy apod.),

- zapisování  výsledků  kontrol do stavební ho dení ku, evidence a shromaŽd'ovánĺ  dokladů ,
které  prokazují  kvalitu prováděných prací a dodávek'

č innost koordlnátora BOZP:

zpracování  plánu BozP na staveniš ti a zajiš tění  seznámení  s plánem BozP vš ech
dotč ených subjektů ,
zpracování  zákonné  dokumentace BOZP,
dohlí Žení  na dodrŽování  a plnění  bezpeč nostní ch poŽadavků ,
zaslání  oznámení  o zahájení  prací  na oblastní  inspektorát práce dle mí sta stavby a
zajiš tění  vyvěš ení  na viditelné m mí stě u vstupu na stavbu,
informování  vš ech dotč ených zhotovitelů  stavby o bezpeč nostní ch a zdravotní ch rizicí ch,
která mohou vzniknout nebo vznikla na staveniš ti během výstavby,
upozorňování  zhotovitelů  stavby na nedostatky a uplatňování  poŽadavků  na bezpeč nost a
ochranu zdraví  při práci avyž adování  zjednání  nápravy - návrhy přiměřených opatření ,
oznamování  Pří kazci pří padů , kdy zhotovitelé  stavby nesplnili poŽadavky na bezpeč nost a
ochranu zdraví  nebo nepřijali opatření  ke zjednání  nápravy,
povinnosti koordinátora BOZP vycházejí cí  ze zákona č ' 309l2006sb., v platné m znění  a
prováděcí ch předpisů .

dále jen ,,dí lo"

!t!.
DoBA PLNĚNĺ A Mí sTo PLNĚNí

1' Doba plnění :
zahĄení  dí la - ihned po zveřejnění  smlouvy v registru smluv

Pří kazcem stanovený termí n plnění je podmí něn dalš í mi okolnostmi:

- koordinací  s rekonstrukcí  historické  a provozní  budovy Státní opery (zhotovitel Hochtief a.s.)

- koordinací s rekonstrukcĺ vnějš í  komunikace u Nové  budovy Národní ho muzea

- plánovanou etapizací

- vhodnými klimatickými podmí nkami

dokonč ení  stavební ch prací  - do 1 15 dnů  od zahájení  realizace

dokonč ení  dí la po ukonč ení  stavební ch prací , po vyří zení  přejí mek, po zajiš tění
kolaudač ní ho souhlasu a předání  aktivač ní ho protokolu
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2. Mí sto plnění mí sto realizace dí la: Praha 1, Wilsonova, chodní k před Státnĺ  operou a sí dlo
Pří kaznĺ ka

mí sto předánĺ dí la, resp. jeho č ástí : sí dlo Pří kazce

ą Pří kazní k bere na vědomí , Že dojde-li k prodlouŽení  doby realizace stavby, je povinen dále!' 
,rvronávat č innost v souladu s touto smlouvou, a to aŽ do doby řádné ho dokonč ení  dí la.

V'pří padě, Že prodlouŽení  doby dokonč ení  stavby bude způ sobeno dů vody, za které  Přĺ kazní k

neod'poví dá, zavazu1e Se mu Pří kazce uhradit dalš í  náklady, které  mu s č inností  dle té to

smlouvY vzniknou.

4' Smluvní  strany se zavazují , Že splnění  veš kených č inností  Pří kaznĺ ka dle té to smlouvy potvrdí

strany v pí semné m protokolu, kteý bude podepsán oběma smluvní mi stranami.

tv.
CENA

l. Celková cenaza č innost Pří kazní ka v rozsahu dle č l. ll. té to smlouvy je stanovena dohodou
smluvní ch stran jako cena nejvýš e pří pustná, obsahujĺ cí veš keré  náklady na provedení  č innosti
pří kaznĺ ka dle té to smlouvy, vychází  z celkových odhadnutých nákladů  stavby a č iní :

Cena bez DPH 842 875,00 Kč
DPH 177 003.75 Kć,
Gena celkem ......10í 9 878'75 Kč

Podrobná speclflkace ceny je uvedena v pří loze č . í  té to smlouvy.

Smluvní  cena za lC (výton TDS) je zpracována dle aktuální  metodiky UNIKA, ćl. 2., resp. č l. 3,

tj ,,Navrhování  nabí dkových cen inŽenýrsko - projektových prací  na základě doporuč ených
min. a max. cen podle tab. 1-15" UN|KA nebo dle,,Návrhu cen na základě hodinových sazeb" V

č lenění  po jednotlivých ú konech s podrobnou specifikací  kalkulace (hodinová sazba x poč et
hodin).

Dařl z přidané  hodnoty bude ú č tována dle sazby platné  v době uskuteč nění  zdanitelné ho
plnění .

2. V ceně nejsou zahrnuty správní , soudnĺ  a jiné  poplatky, pokud mají  být vynaloŽeny
v souvislosti s č inností  Přĺ kaznĺ ka dle té to smlouvy, dále odborné  a znalecké  posudky a výš e
finanč ní ch nákladů  potřebných pro moŽné  výkupy pozemků  č i nájmy pozemkŮ' Jejich potřebu
projedná Pří kazce s Pří kazní kem předem, přič emŽ se strany dohodnou rovněŽ na způ sobu
jejich Úhrady.

3. Cena mů Že být měněna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH č i jiných daňových
předpisů  mají cĺ ch vliv na cenu plnění .

Cena mů Že být navýš ena pouze v pří padě dalš í ch poŽadavků  Pří kazce, bude-li uzavřen
dodatek k té to smlouvě, ve které m bude navýš ení  ceny sjednáno.

4' Způ sob oceňování  pří padnÝch dodateč ných sluŽeb

Pří kaznĺ k stanoví  jednotkové  ceny prací , dodávek a veš kerých dalš í ch poloŽek, které  jsou
souč ástí  jeho č innosti dle té to smlouvy. Tyto jednotkové  ceny uvedené  v nabí dce jsou
závazné  pro pří padnou dohodu smluvní ch stran o přĺ padných ví ceprací  nebo mé něprací .
oceňovánĺ  pří padných dodateč ných sluŽeb, u kterých nelze vyuŽÍ t jednotkových cen
poloŽkové ho rozpoč tu, se provede dle aktuální ho sazební ku UNlKA'
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změny rozsahu č innosti Pří kaznĺ ka dte té to sm louw u rč uje Přikazce V sou ladu

prísluš ným sm uvn Í m podm nkam a V soul adu s pn padným pokyn v týkaj rctm se clnnosti
s

ka d le té to sm louvy
Pří kazn v.

PLATEBNí  pooĺ tł ĺ ľ ĺ xy

1 Pří kaznik je povinen prů běŽně vystavovat daňové  doklady Pŕ ikazci v závislosti na vykonané
č innosti dle té to smlouvy.

Veš keré  daňové  doklady musejí  obsahovat náleŽitosti dle odst. 6. tohoto č lánku. V přĺ padě, Že

daňové  doklady nebudou mĺ t odpovĺ dají cí  náleŽitosti, je Přĺ kazce oprávněn zaslat je ve lhů tě

splatnosti zpět. V takové m pří padě se daňový doklad nestává splatným' Lhů ta splatnosti
poč ĺ ná běŽet až  po doruč ení  doplněných č i opravených dokladů '

Pří sluš né  platby se uskuteč ní  vŽdy na základě daňové ho dokladu (faktury) vystavené ho
Pří kaznĺ kem, a to měsí č ně na základě Pří kazcem odsouhlasené ho soupisu provedených prací '
Celková cena vš ak nepřesáhne cenu uvedenou v č l. lV. té to smlouvy.

Faktura _ daňový doklad bude vystavena a zaslána ve dvou vyhotovení ch na adresu Pří kazce.

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Řásnovka 77ot8
110 00 Praha 1- Staré  Město

lCOi 03447286
DlČ : CZ03447286
zapsaná v obchodnĺ m Ęstří ku vedené m Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059

2

3

4.

5. Lhů ta splatnosti faktury _ daňové ho dokladu je dohodnuta na 30 dní  od data její ho doruč enĺ
Pří kazci. Závazek pŕ í kazce zaplatit fakturu je splněn odepsánĺ m fakturované  č ástky z ú č tu
pří kazce ve prospěch ú č tu pří kazní ka. Nebude-li faktura obsahovat náleŽitosti daňové ho
dokladu dle zákona ć,.23512004 sb', o dani z přidané  hodnoty v platné m znění , je pří kazce
oprávněn ji vrátit jako neú plnou k doplnění . V takové m pří padě platí , Že splatnost pů vodní
faktury nenastává a lhů ta splatnosti zač ne běŽet ode dne doruč ení  opravené  faktury'

6. Veš keré  vystavené  faktury - daňové  doklady musí  obsahovat náleŽitosti daňové ho dokladu ve
smyslu zákona č ' 23512004 Sb', o dani z přidané  hodnoty, ve znění  pozdějš í ch předpisů , a
dále musí obsahovat tyto ú daje:

- ú daje Pří kazní ka, obchodní  jmé no, sí dlo, lto, DlČ , bankovní  spojení , ú daje o zápisu
v obchodní m rejstří ku (č í slo vloŽky, oddí l,)

- č ĺ slo smlouvy
- č í slo a název stavby
- předmět smlouvy
- č ĺ slo faktury
- fakturovanou č ástku
- datum uskuteč něnĺ zdanitelné hoplnění
- razí tko a podpis oprávněné  osoby, stvzujĺ cĺ  oprávněnost, formální  a věcnou správnost

faktury.

v!.
PoVlNNosil PŘĺ KAZNĺ KA

1. Pří kaznĺ k se zavazĄe, ž e bude provádět kontrolu dodrž ování  smluvní ch podmí nek
stanovených ve smlouvách o dí lo mezi zhotovitelem stavby a Pří kazcem, zejmé na vš ak
kontrolu dodrŽování  poddodavatelské ho systé mu uvedené ho v pří lohách těchto smluv.

2. Přĺ kazní k se zavazuje, Že č innosti a výkony, ke kte1ým se touto smlouvou zavázal, bude
poskýovat Pŕ ikazci v souladu s jeho oprávněnými zájmy, a Že tyto č innosti a výkony bude
provádět nebo obstarávat s nejvyš š í  moŽnou odbornou pé č í , podle jeho pokynů  a dohod
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ôorávněných zástupců  obou smluvní ch stran, a ž e zvoli nejú č innějš í  a ekonomicky
ňä jvýl''oancjš  í  způ sob jej ich zabezpeč en í .

ą Pří Raznik se mů Že od pokynů  Pří kazce odchýlit, jen je-li to nezbytné  vzájmu Pŕ í kazceJ' 
a nemüž e-|i si vyŽádat vč as jeho souhlas.

4. Přikaznik se zavazĄe akceptovat a u třetí ch osob prosazovat respektování  pokynů
a poŽadavků  Pří kazce souvĺ sejÍ cí ch s jeho č inností  dle té to smlouvy.

5. Pŕ Í kaznÍ kje povinen zaslat Pří kazci kopie základní ch dokladů  týkají cí ch se jeho č innosti dle
té to smlouvy, pří padně jinou dů leŽitou korespondenci, neprodleně po jejich vzniku'

6. Na ýzvu Pŕ í kazce (dopisem, e-mailem) je Pří kaznĺ k povinen předat Pří kazci své  stanovisko
ke konkré tní záleŽitosti nejpozději do 3 pracovní ch dnů  od doruěení  výzvy'

7. Pří kazce a Pří kazní k se zavazují , Že obchodní  a technické  informace, které  jim byly svěřeny
druhou smluvní  stranou v rámci plnění  té to smlouvy, nezpří stupní  třetí m osobám bez
předchozí ho pí semné ho souhlasu druhé  smluvní  strany a dále tyto informace nepouŽijĺ  pro jiné
ú č ely neŽ pro plnění té to smlouvy.

vil.
POV!NN pŘĺ xł zce

1' Pří kazce je povinen řádně a vč as na výzvu Přikazní ka poskytovat Přĺ kazní kovi potřebnou
souč innost, pokud je to vzhledem k povaze záleŽitosti nezbytné  nebo se k té to povinnosti
zavázal touto sm louvou'

2. Pří kazce je povinen řádně a vč as zaplatit fakturu za č innost Pří kazní ka vykonanou dle té to
smlouvy.

vil!.
zMocNĚNĺ Řĺ xnzruĺ xł

1' Pŕ í kazce zmocňuje Pří kazní ka, aby jeho jmé nem č inil veš keré  ú kony nezbytné  pro výkon
investorských sluŽeb a dalš í  inŽenýrské  č innosti v rozsahu předmětu té to smlouvy (č l. ll'), a to
za podmí nek touto smlouvou dohodnutých.

2' Pŕ í kazní k bude obstarávat vš echny práce a č innosti, doklady, rozhodnutí  a jiné  podklady
jmé nem Pří kazce s tí m, Že veš kerá podání , právní  jednání , doklady a dalš í  dokumenty bude
Pří kazn ĺ k podepisovat za Pří kazce takto :

,,Technlcká správa komunlkací  hl' m. Prahy, a.s. Řásnovka77018
110 00 Praha í  - Staré  Město

dle smlouvy přĺ kazní  ć,. N3l19l4230l20 a plné  mocize dne
Pří kaznĺ k: IBR consulting, s.r.o.',

Po té to specifikaci bude připojeno firemní  razí tko Pří kazní ka a podpis oprávněné ho pracovní ka
Pří kazní ka.

3' Za tí mto ú č elem vystaví  Pří kazce Pří kazní kovi plnou moc.

oDPoVĚDNosT PŘĺ KAZNĺ KA

1' Přikaznik odpoví dá za poctivé  a peč livé  provádění  č innosti v rozsahu dané m touto smlouvou a
pří sluš nými obecně závaznými právní mi předpisy. Pokud k plnění  té to smlouvy pouŽije jiné
osoby, odpoví dá tak, jako by č innost prováděl sám.

!x.
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í k prohlaš uje:

, Žaznápodmí nky'zani chž má vykonávat č innost dle té to smlouvy,

. ž a podrobně zváŽil způ sob výkonu č innosti dle té to smlouvy,

. ž e bude dodż ovat podmí nky stavební ho povolení , vč . vyjádření  dotč ených orgánů  státní

správy a správcŮ podulič ní ch sí tĺ ,

. ž e bude dodż ovat podmí nky majetkoprávní ch smluv, smluv o přeloŽkách, nájemní ch smluv
nebo smluv o budoucí ch břemenech, se kteými bude ze strany pří kazce seznámen,

. Žeje dokonale seznámen s dokumentací  pro výběr zhotovitele (DVZ) a mí stem staveniš tě,

. Žejakoukoliv změnu poddodavatelské ho zajiš tění  nechá předem odsouhlasit Pří kazcem,

. Že neposkytne ž ádné  informace týkají cí  se prováděné ho dí la dalš í m osobám, s výjimkou
oprávněných zástupců  Přĺ kazce.

3. Pří kazce je oprávněn namí tat nedostatky v č innosti Přĺ kazní ka nejpozději do uplynutí  lhů ty
jednoho roku ode dne podpisu protokolu dle č l' lll. odst. 4. té to smlouvy. V pří padě oprávněných
námitek má Pŕ ikazce právo na bezodkladné  a bezplatné  odstranění  nedostatků  č i slevu z ceny
uhrazené  Pří kazní kovi za jeho č innost.

x.

SMLUVNí  PoKUTY

1. Smluvní  strany sjednávají  následují cí  smluvní  pokuty:

. smluvní  pokuta za nesplnění  povinností  Přĺ kazní ka v souladu s relevantní mi právní mi
předpisy, technickými normami, dokumentací  schválenou Přĺ kazcem nebo rozhodnutí mi
orgánů  státní  správy č i samosprávy, a to ve výš i 2o/ozcelkové  ceny uvedené  vč l. lV. té to
smlouvy zakaŽdý jednotlivý pří pad poruš enĺ  povinnosti,

. smluvní  pokuta za nesplnění  povinností  Přĺ kazní ka daných touto smlouvou V č lánku ll.
Předmět plnění , a to ve výš í  í  o/o z celkové  ceny uvedené  v č l. lV' té to smlouvy za kaž dý
jednotlivý pří pad,

. smluvnĺ  pokuta pro pří pad prodlení  Pří kazce s ú hradou faktury nebo její  č ásti
v dohodnutých termĺ nech ve výš i 0,01 o/o z dluŽné  č ástky za kaž dý den prodlení '

2. Úhradou smluvní  pokuty není  dotč eno právo na náhradu š kody způ sobené  poruš ení m
povinnosti, na kterou se smluvní  pokuta vztahuje, a to v plné  výš i.

3. Smluvní  pokuta je splatná do 30 dnů  po doruč enĺ  výzvy oprávněné  smluvní  strany druhé
smluvnĺ  straně k její  ú hradě'Výzva musí  vž dy obsahovat popis a č asové  urč ení  události, která
v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo ú č tovat smluvní  pokutu. Smluvní  strany
sjednávají  právo Pří kazce prové st jednostranný zápoč et vzájemných pohledávek, a to i

v přĺ padě pohledávky nejisté  nebo neurč ité  ve smyslu ust. s 1987 odst. 2 obč anské ho zákonĺ ku.

XI
ZAVERECNA USTANOVENI

1. Pokud není  vté to smlouvě uvedeno jinak, ří dí  se právní  vztahy jí  založ ené  přĺ sluš nými
ustanovení mi obč anské ho zákoní ku o smlouvě pří kazní .

2' Tuto smlouvu je moŽné  měnit a doplňovat jen pí semnými, oboustranně podepsanými
č í slovanými dodatky' Pokud některá ze stran předloŽí  návrh dodatku k té to smlouvě, zavazqe
se druhá strana vyjádřit se k tomuto návrhu do 14 dnů  ode dne jeho odeslání . Po tuté Ž dobu je
návrhem vázána strana, která jej podala.



dnem

smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

jejího zveřejnění v registru smluv.

5

śmluvnístrany si sjednávají moŽnost odstoupení od smlouw ze strany Příkazce ve smyslu $

őool a násl. občanskéhozákonĺku, atoz důvodu, zjistĹli Příkazce po uzavřenĺ smlouvy, Že

íěouo" schopen plnit svéfinančnízávazky z této smlouvy vyplývající,ačkoliv před uzavřením

smlouvy na základě jemu dostupných informací tuto skutečnost nepředvídal a ani předvĺdat

nemohl. Přikazce uhradí příkazníkovi tu částplnění, která jiŽ byla na základě této smlouvy
příkazníkemprovedena do okamŽiku odstoupení od smlouvy'

Smluvní strany rnýslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrálnĺ evidenci
smluv Technické správy komunikací hl' m' Prahy, a.s' (CES TSK) vedenéTechnickou správou

komunikací hl'm. Prahy, a.s., která je veřejně přĺstupná, a která obsahuje údaje o smluvních
stranách, předmětu smlouvy, číselnéoznačenítétosmlouvy a datum jejího podpisu'

Smluvní strany prohlašujĺ,Že skutečnosti uvedené v tétosmlouvě nepovažujíza obchodnĺ
tajemství ve smyslu s 504 občanskéhozákoníku a udělují svolení k jejich užitía zveřejnění
bez stanovení jakýchkoli dalšíchpodmínek.

Smluvní strany výslovně sjednávají, Že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona
č.34012015 Sb., o zvláštníchpodmínkách účinnostiněktených smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zajistĺ Příkazce.

7 ' Każdá ze smluvnĺch stran potvrzuje, Že při sjednávání tétosmlouvy postupovala čestně a
transparentně a současně se zavazĄe, Že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a
veškeých činnostech s ní souvisejících.Smluvní strany potvzují, Že se seznámily se
zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen ,,CCP"), které jsou uveřejněny na
webových stránkách Příkazce, zejména s Kodexem CCP a zavazuji se tyto zásady po dobu
trvání smluvního vztahu dodżovat. KaŽdá ze smluvnĺch stran se zavazuje, Že bude jednat a
přijme opatřenĺ tak, aby nevzniklo důvodnépodezření na spáchání trestného činučik jeho
spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle
zák.ć,' 41812011 sb', nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajícíchosob podle zák.ć'
4012009.

8. Tato smlouva je sepsána Ve čtyřech vyhotoveních, po dvou pro kaŽdou smluvní stranu

Příloha: č.1: podrobná specifikace ceny
č.2 - plná moc pro Aleše Bednáře ze dne 15' 1' 2019

V Praze dne:
2 3. Ü7. 2Ü19

V Liberci dne:
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zaPŕíkazn'lBR
COHJULTINC

l8R Consulting, s.ľ.o.

sokolrvská 352/215
ĺ90 00 Praha 9
łČl25023446
plĆl ęzls0äl446

zaPřikazce:
Technická správa komunikací hl. m' Prahy, a's'

Mgr. Jozef nčák, MBA
Generální ředit dstavenstva
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