
sMLoUVA pŘĺxłzruí

uzavřená podle s 2430 a násl. zákona č,'8w2a12 Sb., občanskéhozákonĺku, ve zněnĺpozdějších
předpisŮ (dále jen ,,občanskýzákonĺk")

číslosmlouvy příkaz ce: N 3ĺ19 l 4230124
číslosmlouvy přĺkazníka: 7-0520-00

Smluvnĺ strany

í.Přĺkazce: Technická správa komunikacĺ hl.m. Prahy, a.s.
Řásnovka 77ot8,1 1o oo Praha 1 - StaréMěsto
tlot 03447286
DlČ:CZ03447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B
20059
Bankovníspojení:PPF banka a.s.
č,'lj':2023100003/6000

zastoupena: Mgr' Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva
prof. lng. Karlem Pospíšilem, Ph'D., místopředsedou představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva
Při podpisu Smlouvy a veškeých jejich Dodatků jsou oprávněni zastupovat
Příkazce dva členovépředstavenstva společně, z nichžnejméně jeden musĺ být
předsedou anebo místopředsedou představenstva.
Při podpisu této Smlouvy a jejĺch Dodatků s hodnotou plnění do 0,'ĺmil. Kč je
oprávněn zastupovat Příkazce v souladu s Maticí odpovědnosti na základě
zmocnění uděleného představenstvem, lng. Jiří Mayer, ředitel investičníhoúseku'

osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:
lng. Jiří Mayer, ředitel investičníhoúseku
Milan Zach, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav
Pavla Chaurová, technik přípravy a realizace oprav

(dále také jen ,,Příkazce" nebo TSK, a.s.)

2. Příkazník: VPU DECO PRAHA a.s.
Sídlo: Podbabská 1o14l2a,160 00 Praha 6
|Čo:60193280
DlČ:CZ60193280
zapsaná v obchodnĺm Ęstřĺkuvedeném Městským soudem v Plaze, spis. zn. B
2368
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

zastoupena: lng. Luborem Hod'ánkem, předsedou představenstva
lng' Václavem Sejkem, místopředsedou představenstva
lng. Markétou Mikovou, členem představenstva

Společnost zastupuje předseda představenstva samostatně. Při právním jednání v
písemnéformě musí být společnostzastoupena dvěma členy představenstva, z
toho vŽdy předsedou představenstva nebo mĺstopředsedou představenstva'
osoby zmocněné k jednání:
zastoupena: lng' Lubor Hod'ánek, MBA předseda představenstva

lng. Václav Sejk, místopředseda představenstva
osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: lng. Lubor Hod'ánek, MBA předseda představenstva
lng. Václav Sejk, mĺstopředseda představenstva

- ve věcech technických: Pavel Šeda
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(dále jen,,Pří kazní k")
V pří padě změny ú dajů  uvedených v bodě 1 a 2 ćlánku l. té to smlouvy je povinna smluvní  strana,
u které  změna nastala, informovat o ní  druhou smluvní  stranu, a to prů kazným způ sobem a bez
zbyteč né ho odkladu. V pří padě, Že z dů vodů  nedodź ení  nebo poruš ení  té to povinnosti dojde ke
š kodě, zavazuje se strana, která š kodu způ sobila, tuto nahradit.

!!.
pŘeoľ lĚr PLNĚNĺ

Předmětem pří kazu je kompletní
- zajiš tění  výkonu technické ho dozoru stavební ka (dále jen ,,TDs"),- výkonu koordinátoraBOZP,

při realizaci stavby 
',Na Hřebenkách - oprava opěrné  zdi, ě. akce 928".

Předmětem stavby je oprava a sanace stávají cí  zárubní  a opěrné  zdi na severozápadní  hranici
pozemků  parc. č ' 315514,3298, 3300/'ĺ , 3301 ,330211, 330212, 484511 vkatastrální m ú zemí
Smí chov, která v koruně zdi převádĺ  komunikaci vč etně chodní ku Na Hřebenkách, provedenĺ
stavby dle projektové  dokumentace a inŽenýrské  č innosti kterou zajistila spol' ABCD Studio, s'r.o.,
lCo: 22794107. Celková dé lka zdi je g2 m, výš ka zdi koliduje od 4,2 aŽ po 7,5 m'
Souč ástí  realizace stavby je dále:
o kácení , redukč nĺ  prořezy, odstranění  porostů  a náletových dřevin - odborný zahradnĺ k č i

arborista;
o přezdění  poš kozených mí st v ploš e zdi, reprofilace maltové ho loŽe;. oprava ří msy, zábradllt;
o komunikace s vlastní ky a správci pozemků .

Při výkonu technické ho dozoľ u stavební ka se iedná zeimé na o č innostl:
- zajiš tění  předánĺ staveniš tě, svolávat pravidelné  kontrolní dny a pořizovat z nich zápis;- prů běŽná kontrola kvality a kvantĺ ty prováděných prací , dodrž ování  podmí nek stavební ho

povolenĺ , kontrola kaŽdodenní ho vedení  stavební ho dení ku a jeho odsouhlasení ;
- pří má kontrola a dohled nad provádění m dĺ la, odsouhlasení  správné ho provedení

a odsouhlasení zakývaných č ástí dí la; kontrola provádění  předepsaných zkouš ek;
- pořizovánĺ fotodokumentace prŮběhu stavby, pří padně dalš ĺ ch dokladů  o prů běhu stavby;- vyŽadování a kontrola dokladů  prokazují cĺ ch kvalitu pouŽí vaných materiálŮ a kvalitu dí la;- prů běŽná pří prava dokladů  nutných pro odevzdání  a převzetí  dÍ la a jeho kolaudaci; zajiš těnĺ

kolaudač ní ho souhlasu;
- vyhodnocování  HMG z hlediska dodrŽenĺ  termí nů  vyplývají cí ch ze smlouvy o dí lo

s dodavatelem stavby. Při neplněnĺ  výzva dodavateli stavby k jeho aktualizaci, pří padně si
vyž ádánĹopatření  vedoucí ho k jeho plnění . o skluzech v HMG neprodlené  informování  TSK,
a.s.;

- kontrola cen stavby na základě rozpoč tu dodavatele stavby, kteý je souč ástí  smlouvy
o dí lo s dodavatelem stavby; schválení  č ástek k fakturaci, kontrola, odsouhlasení  a pí semné
potvzení věcné  a cenové  správnostifaktur předloŽených dodavatelem stavby ;- neprodlené  informování  TSK, a.s. o vzniku ví cepracĺ  nad rámec smlouvy o dí lo mezi TSK,
a.s. a dodavatelem stavby;

- kontrola oceňování  změn (ví ceprací , odpoč tů ) a jejich projednání  s TSK, a.s.;
- těsná spolupráce a souč innost se zpracovatelem PD, projektantem, autorským dozorem;- zajiš tění  nápravy pří padných nedostatků  v projektových dokumentací ch, jejich projednání

s autorským dozorem a projekč ní  kanceláří  akce a dodavatelem stavby a TSK, a's.;- bezodkladné  informovánĺ  TSK, a.s. o vš ech závaž ných okolnostech týkají cí ch se realizace
stavby

- prů běŽná přĺ prava podkladů  pro závěreč né  vyrič tování  stavby;
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prů běŽná pří prava dokladů  nutných pro odevzdánĺ  a převzetí  dĺ la a zajiš tění  kolaudač ní ho
souhlasu v co nejkratš í m moŽné m č ase po ukonč enĺ  stavby;
řeš ení  problé mů  s projektantem v rámci autorské ho dozoru;
zajiš tění  odstranění  pří padných vad a nedodělků , pří p. poŽadavků  vyplývají cĺ ch
z předávací ho ří zenĺ  stavby;
řizeni a organizace stavby v souladu s platnýmisměrnicemi a pracovnĺ mi postupy TSK, a.s..
pravidelné  podávánĺ  pí semných inÍ ormací  dle poŽadavku TSK, a.s. o prů běhu pří pravy
a realizace akce, zpracovánĺ  informacĺ  o stavbě dle poŽadavku TSK, a.s. do 24 hodin;
spolupráce s dodavatelem stavby při provádění  opatření  na odvrácení  nebo omezení  š kod
při ohroŽenĺ  stavby Živelnými událostmi;
zajiš tění  aktivace;
zajiš tění  operativní ch povolení , stanovisek apod., týkajĺ cĺ ch se realizace výstavby.

PřlvÝkonu BOZP se iedná zeimé na o č innosti:
- 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 dodrŽovánĺ  a plnění  bezpeč nostnĺ ch poŽadavků ,
_ zaslání  oznámení  o zahájení  prací  na oblastní  inspektorát práce dle mí sta stavby a

zajiš těnĺ vyvěš ení  na viditelné m mí stě u vstupu na stavbu,
- informování  vš ech dotč ených dodavatelů  stavby o bezpeč nostnĺ ch a zdravotní ch rizicí ch,

která mohou vzniknout nebo vznikla na staveniš ti během výstavby,
- upozorňování  dodavatelů  stavby na nedostatky a uplatňování  poŽadavků  na bezpeč nost a

ochranu zdraví  při práci a vyŽadování  zjednání  nápravy - návrhy přiměřených opatřenĺ ,
- oznamováni Pŕ Í kazci pří padů , kdy dodavatelé  stavby nesplnili poŽadavky na bezpeč nost a

ochranu zdraví  nebo nepřijali opatřenĺ  ke zjednání  nápravy,
- povinnosti koordinátora BOZP vycházejÍ cí  ze zákona č ' 309/2006Sb', v platné m znění  a

prováděcí ch předpisů .
dále jen ,,dí lo".

III.

DoBA PLNĚNĺ A Mí sTo PLNĚNí

1. Doba plnění :
zahĄení  dí la - ihned po zveřejnění  smlouvy v registru smluv a v souladu s harmonogramem
stavební ch prací
dokonč ení dí la: předpoklad do 31' 10. 2009
doba plnění  (v souladu s harmonogramem stavební ch prací ): 60 dnů

2. Mĺ sto plněnĺ , mí sto realizace dila viz PD, Hlavní  město Praha, ul' Na Hřebenkách a sí dlo
Pří kazní ka
mí sto předání  dĺ la (nebo jeho č ásti): sí dlo Pří kazce

3. Pří kazní k bere na vědomí , Že dojde-li k prodlouŽenĺ  doby realizace stavby, je povinen dále
vykonávat č innost v souladu s touto smlouvou, ato až  do doby řádné ho dokonč enĺ  dĺ la.

4' Smluvnĺ  strany se zavazují , Že splnění  veš keých č innostĺ  Pří kazní ka dle té to smlouvy potvrdí
strany v pí semné m protokolu, ktený bude podepsán oběma smluvní mi stranami.
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tv.
CENA

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

Cena bez DPH
DPH
Cena celkem

66 000,- Kč
13 860.- Kč
79 860,- Kč

Podrobná specifikace ceny je uvedena v přĺ loze č . 1 té to smlouvy.

Smluvní  cena za lc 1vykon TDS) je zpracována dle aktuálnĺ  metodiky UNlKA, č l. 2., resp. č l. 3,
tj' ,,Navrhovánĺ  nabĺ dkových cen inŽenýrsko - projektových prací  na základě doporuč ených min.
a max. cen podle tab. 'ĺ -'ĺ 5'UNIKA a dle,,Návrhu cen na základě hodinových sazeb" v č lenění
po jednotlivých ú konech s podrobnou specifikacĺ  kalkulace (hodinová sazba x poč et hodin).

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

2. V ceně nejsou zahrnuty správní , soudní  a jiné  poplatky, pokud mají  být vynaloŽeny
v souvislosti s č inností  Pří kazní 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 ú hrady.

3' Cena mů Že být měněna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH č i jiných daňových
předpisů  mají cí ch vliv na cenu plnění .
Cena mů Že být navýš ena pouze v přĺ padě dalš ĺ ch poŽadavků  Pří kazce, bude-li uzavřen
dodatek k té to smlouvě, ve které m bude navýš enĺ  ceny sjednáno.

4. Způ sob oceňování  pří padných dodateč ných sluŽeb
Pří kazní k stanoví  jednotkové  ceny prací , dodávek a veš keých dalš ĺ 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 smluvnĺ ch stran o pří padných ví ceprací  nebo mé něprací .
oceňování  pří padných dodateč ných sluŽeb, u kteých nelze využ í t jednotkových cen
poloŽkové ho rozpoč tu, se provede dle aktuální ho sazebnĺ ku UNlKA.
Pří padné  změny rozsahu č innosti Pří kazní ka dle té to smlouvy urč uje Pří kazce v souladu
s přĺ sluš nými smluvní mi podmí nkami a v souladu s pří padnými pokyny týkají cí mi se č innosti
Pří kazní ka dle té to smlouvy.

V.
PLATEBNí  PoDMĺ NKY

1. Pří kazní k je povinen prů běŽně vystavovat daňové  doklady Přikazci v závislosti na vykonané
č innosti dle té to smlouvy.

2. Veš keré  daňové  doklady musejí  obsahovat náleŽitosti dle odst. 6' tohoto č lánku. V pří padě, Že
daňové  doklady nebudou mí t odpoví dají cĺ  náleŽitosti, je Pří kazce oprávněn zaslat je ve lhů tě
splatnosti zpět. V takové m pří padě se daňový doklad nestává splatným. Lhů ta splatnosti
poč í ná běŽet aŽpo doruč ení doplněných č i opravených dokladů '
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3. Přĺ sluš né  platby se uskuteöní  vŽdy na základě daňové ho dokladu (faktury) vystavené ho
Pří kazní 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.

4. Faktura - daňový doklad bude vystavena a zaslána ve dvou vyhotovení ch na adresu Pří kazce.
Technická správa komunikacĺ  hl. m' Prahy, a.s.
Řásnovka 770t8
110 00 Praha 1- Staré  Město
tlo 03447286
DlČ : CZ03447286
zapsaná v obchodní m rejstří ku vedené m Městským soudem v Praze, sp' zn' B 20059

5. Lhů ta splatnosti faktury - daňové ho dokladu je dohodnuta na 30 dnĺ  od data její ho doruč ení
Přĺ kazci. Závazek Pří kazce zaplatit fakturu je splněn odepsání m fakturované  č ástky z Úč 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 zněnĺ , je pří kazce
oprávněn ji vrátit jako neú plnou k doplnění ' V takové m přĺ padě platĺ , 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 ć ' 23512004 Sb., o dani z přidané  hodnoty, ve zněnĺ  pozdějš í ch předpisů , a
dále musí  obsahovat tyto ú daje:
- ú daje Pří kazní ka, obchodní  jmé no, sí dlo, lČ o, D!Č , bankovní  spojení , ú daje o zápisu

v obchodní m Ęstřĺ ku (č í slo vloŽky, oddĺ l,)
- č í slo smlouvy
- č í slo a název stavby
- předmět smlouvy
- č í slo faktury
- fakturovanou č ástku
- datumuskuteč nění zdanitelné hoplnění
- razí tko a podpis oprávněné  osoby, stvrzujĺ cí  oprávněnost, formální  a věcnou správnost

faktury.

vt.
PoVlNNosTl PŘí KAZNĺ KA

1. Pří kazní k se zavazĄe, ž e bude provádět kontrolu dodż ování  smluvní ch podmĺ nek
stanovených ve smlouvách o dĺ lo mezi dodavatelem stavby a Přĺ kazcem, zejmé na vš ak
kontrolu dodż ování  poddodavatelské ho systé mu uvedené ho v pří lohách těchto smluv'

2. Přĺ kaznĺ k se zavazĄe, ž e č innosti a výkony, ke kteĺ 1ým se touto smlouvou zavázal, bude
poskytovat Pří kazci v souladu s jeho oprávněnými zájmy, a ž e tyto č innosti a výkony bude
provádět nebo obstarávat s nejvyš š í  moŽnou odbornou pé č í , podle jeho pokynů  a dohod
oprávněných zástupců  obou smluvní ch stran, a ż e zvolí  nejú č innějš í  a ekonomicky
nejvýhodnějš ĺ  způ sob jejich zabezpeč ení .

3' Pří kazní k se mů Že od pokynů  Pří kazce odchýlit, jen je-li to nezbytné  v zájmu Pří kazce
a nemů Že_li si vyŽádat vč as jeho souhlas'

4' Pří kazní k se zavazuje akceptovat a u třetí ch osob prosazovat respektování  pokynů
a poŽadavků  Přĺ kazce souvisejĺ cí ch s jeho č inností  dle té to smlouvy.

5' Pří kazní k je 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 výzvu Pří kazce (dopisem, e-mailem) je Pří kazní k povinen předat Pří kazci své  stanovisko
ke konkré tnĺ záleŽitosti nejpozději do 3 pracovnĺ ch dnů  od doruč ení  výzvy.

7. Pří kazce a Pří kazní k sezavazĄí , Že obchodní  a technické  informace, které  jim byly svěřeny
druhou smluvní  stranou v rámci plněnĺ  té to smlouvy, nezpří stupnĺ  třetí m osobám bez
předchozí ho pĺ semné ho souhlasu druhé  smluvní  strany a dále tyto informace nepouŽ1í  pro jiné
ú č ely neŽ pro plnění té to smlouvy.
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vil.
PoVlNNosTl PŘí KAzcE

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

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

vilt.
zMocNĚNĺ  pŘĺ xlzľ í xł

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

,,Technická správa komunikací  hl. m. Pľ ahy, a.s. Rásnovka77018
ĺ í 0 00 Praha í  - Staré  Město

dle sm!ouvy přĺ kazní  ..'........ a plné  mocize dne.'.......
Pří kazní k:,,.......,..,."

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

3' Za tí mto ú č elem vystaví  Přikazce Přĺ kazní kovi plnou moc.

!x.
oDPoVĚDNosT pŘí xł zruí xn

1' Pří kaznik 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.

2. Pŕ ikazní k prohlaš uje:
o Že zná podmí nky, za nichŽ má vykonávat č innost dle té to smlouvy,
C ž e podrobně zváž il způ sob výkonu č innosti dle té to smlouvy,
. Že bude dodż ovat podmí nky stavebnĺ ho povolenĺ , vč . vyjádřenĺ  dotč ených orgánů  státní

správy a správců  podulič ní ch sĺ tí ,
o ž e bude dodrŽovat podmí nky majetkoprávnĺ ch smluv, smluv o přeloŽkách, nájemnĺ ch smluv

nebo smluv o budoucĺ ch břemenech, se ktenými bude ze strany přĺ kazce seznámen,
. Že je dokonale seznámen s dokumentací  pro výběr zhotovitele (DVz) a mĺ stem staveniš tě,
. Žejakoukoliv změnu poddodavatelské ho zajiš těnĺ  nechá předem odsouhlasit Pří kazcem,
. ž e neposkytne ž ádné  informace týkají cí  se prováděné ho dĺ la dalš í m osobám, s výjimkou

oprávněných zástupců  Pří kazce.

3. Přĺ kazce je oprávněn namí tat nedostatky v č innosti Pří 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 Přikazce právo na bezodkladné  a bezplatné  odstranění  nedostatků  č i slevu z ceny
uhrazené  Pří kazní kovi za jeho č innost.
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x.
SMLUVNí  PoKUTY

't. Smluvní  strany sjednávají  následujĺ cí  smluvní  pokuty:
o smluvní  pokuta za nesplnění  povinností  Pří kazní ka v souladu s relevantní mi právní mi

předpisy, technickými normami, dokumentací  schválenou Pří kazcem nebo rozhodnutí mi
orgánŮ státní  správy č i samosprávy, ato ve výš i 2 o/o zcelkové  ceny uvedené  v č l. !V' té to
smlouvy za kaŽdý jednotlivý pří pad poruš ení  povinnosti,

. smluvní  pokuta za nesplnění  povinností  Pří kazní ka daných touto smlouvou V č lánku ll.
Předmět plnění , a to ve výš í  1 o/o z celkové  ceny uvedené  v č l. lV' té to smlouvy za kaŽdý
jednotlivý pří pad,

o smluvní  pokuta pro pří pad prodlení  Pří kazce s ú hradou faktury nebo její  č ásti
v dohodnutých termí nech ve výš i 0,01 o/o z dluž né  č ástky za kaŽdý 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
smluvní  straně k její  ú hradě.Yýzva musí  vŽdy 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 pří padě pohledávky nejisté  nebo neurč ité  ve smyslu ust. s 1987 odst. 2 obč anské ho zákoní ku'

x!.
zÁvĚnecNÁ UsTANoVENí

1. Pokud není  v té to smlouvě uvedeno jinak, ří dí  se právnĺ  vztahy ji zaloŽené  pří sluš nými
ustanovení mi obč anské ho zákoní ku o smlouvě přĺ kazní .

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

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem její ho podpisu oběma smluvní mi stranami a ú č innosti
dnem jejĺ ho zveřejnění  v registru smluv.

4. Smluvnĺ  strany si sjednávajĺ  moŽnost odstoupení  od smlouvy ze strany Pří kazce ve smyslu $
2001 a násl. obč anské ho zákoní ku, ato z dů vodu, zjistĺ -li Pří kazce po uzavřenĺ  smlouvy, Že
nebude schopen plnit své  finanč ní  závazky z té to smlouvy vyplývají cí , ač koliv před uzavření m
smlouvy na základě jemu dostupných informacĺ  tuto skuteč nost nepředvĺ dal a ani předví dat
nemohl. Pří kazce uhradí  pří kaznĺ kovi tu č ást plnění , která jiŽ byla na základě té to smlouvy
pří kazní kem provedena do okamŽiku odstoupení od smlouvy.

5. Smluvní  strany výslovně souhlasí  s tí m, aby tato smlouva byla uvedena v Centrálnĺ  evidenci
smluv Technické  správy komunikací  hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené  Technickou správou
komunikací  hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně pří stupná, a která obsahuje ú daje o smluvní ch
stranách, předmětu smlouvy, č ĺ selné  označ ení té to smlouvy a datum její ho podpisu.

Smluvnĺ  strany prohlaš ujĺ , Že skuteč nosti uvedené  v té to smlouvě nepovaŽují  za obchodnĺ
tajemství  ve smyslu s 504 obč anské ho zákonĺ ku a udělují  svolenĺ  k jejich uŽitĺ  a zveřejněnĺ
bez stanovení  jakýchkoli dalš í ch podmĺ nek.
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6. Smluvní strany výslovně sjednávají, że uveřejněnĺ tétosmlouvy v registru smluv dle zákona
ć,.34al2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnostiněkterých smluv, uveřejňovánĺ těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí Příkazce'

7. Každá ze smluvních stran potvzuje, Že při sjednávánĺ tétosmlouvy postupovala čestně a
transparentně a současně se zavazĄe, Že takto bude postupovat i při plnění tétosmlouvy a
veškeých činnostech s ní souvisejĺcích. Smluvní strany potvrzují, Že se seznámily se
zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen

',CCP"), které jsou uveřejněny na
webových stránkách Příkazce, zejména s Kodexem CCP a zavazĄí se tyto zásady po dobu
trvání smluvního vztahu dodżovat. Každá ze smluvnĺch stran se zavazuje, žebude jednat a
přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodnépodezření na spáchání trestného činučik jeho
spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvnĺch stran nemohla být přičtena odpovědnost podle
zák.č,. 41812011 sb', nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajícíchosob podle zák.č,.
40t2009.

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

Příloha: č.1: podrobná specifikace ceny

V Praze dne: I B. 07, 20lg

za Přikazce:
Technická správa komunikacíhl. m. Prahy, a's

!ng. Jiří Mayer
ředitel investičního

zaPříkazníka:
VPÚ DEco PRAHA a.s

!ng Hod'ánek, MBA
předseda představenstva

lng. Václ
mt avenstva

-tŃFI

8

vpÚ orco PRAHA a- s' Podbabská l014/Ż0
'' iěö oo P..ľra 6, ČU;268968l/0300'-lč,golg:zso, DlĆ: cz60l9328o ą)



TDl & koordinátor BOZPn blđry

VPÚ DEco PRAHA a. s.

Podbabská 1014l2o,'ĺ60 00 Praha 6

oprávnanÓ kl.đnanĺ

tpobcno.Ůl

.por.nĺ

rłetupcl
r...1

601 93280

c2601 93280

lng. Lubor Hod'ánek' MBA předseda představenstva
lng. Václav Sejk' místopředseda představenstva

lng. Markéta Miková, členpředstavenstva

ve věcech technických:
Pavel Śeda

vedoucí střediska stavebního dozoru

ve věcech smluvních:
lng. Václav Sejk' obchodní ředitel

Technická správa komunikacĺ hlavního města Prahy, a.s.
Řásnovka 77ot8,110 00 Praha 1

adÜr.

technický dozor stavebníka (investora)

koordinátor BoZP

36 500

29 500

7 665

6'195

441

35

. ÉJ
,,Na Hřebenkách - oprava opěrné zdi, č.akce 928"

Nabídka na akci

VPU DECO PRAHA a.s.

ldentĺfikačni údajeuchazeče

Zadavatel / objednatel

Popis fáze

Celkem cena díla 66 000 13 860 79 860

DPH
(Kč)

Cena celkem včetně
DPH
(Kč)

Cena celkem
bez DPH (Kč)

1t1




