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SMLoUVA o oí lo
uzavŕ ená podle $ 2586 a násl. zákona ć,. 89t2012 Sb', obč anský zákoní k

(dále jen ,,obč anský zákoní k'')

ěí slo smlouvy objednatele: A/3/1 9 l 426arc09

ěí slo smlouvy zhotovitele: 19_251.230

Smluvní  strany

í . objednatel: Technická správa komunikací  hl.m. Prahy, a's.
Rásnovka 77018, 1 10 00 Praha 1- Staré  Město
ICO:03447286
DlĆ,: CZO3447286
zapsaná v obchodní m rejstří ku vedené m Městským soudem v Praze, sp. zn. B
20059
Bankovní  spojení : PPF banka a's.

č '(). 2023100003/6000
zastoupená: Mgr. Jozefem Sinč ákem, MBA, generální m ředĺ telem a předsedou představenstva

prof. lng. Karlem Pospí š iĺ em, Ph.D', mí stopředsedou představensiva
PhDr. Filipem Hájkem, č lenem představenstva

Při podpĺ su Smlouvy a veš keých jejich Dodatků  jsou oprávněni zastupovat
objednatele dva č lenové  představenstva společ ,ně, z nichŽ nejmé ně jeden musí
být předsedou anebo mí stopředsedou představenstva. Při podpí su té to Smlouvy ajejí ch Dodatků  s hodnotou plnění  do 2 mil. Kč  je oprávněn zasť upovat objednatôlev souladu s Matĺ cí  odpovědnosti na základé  zmocnění  uběĺ ené 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 ĺ nvestĺ č ní ho ú seku
lng. Alena Kaš parová, vedoucí  oddělení  mostní ch staveb

(dáleté Ž ''TsK")

2. Zhotovitel: SUDOP PRAHA a.s.
se sí dĺ em olš anská 2643l1a, í 30 B0 Praha 3
lČ o: 25793349
DIC: C225793349
zapsaná v obchodní m Ęstří ku vedené m u Městské ho soudu v Praze, oddí l B'
vloŽka 6088

Bankovní  spojení : Komerč nĺ  banka, a.s'
č . ú .: 51-248999024710100

zastoupena:
lng' Tomáš  Slaví č ek, předseda představenstva
lng. lvan Pomykáč ek, mí stopředseda představenstva
Mgr. lng. Eva Kudynová Klimtová, mí stopředseda představenstva
osoby zmocněné  k jednání :
- ve věcech smluvní ch: lng. ota Heller
- ve věcech technĺ ckých: lng. Robert Zápotocký
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Společ nost zastupuje kaž dý č len představenstva samostatně' Při právní m jednání  v pí semné
formě musí  být společ nost zastoupena dvěma č leny představenstva, z toho vŽdy předsedou
představenstva nebo mĺ stopředsedou představenstva'

V pří padě změny Údajů  uvedených v bodě 1 a 2 clánku l té to smlouvy je povinna smluvní  strana, u

které  změna nastala, informovat o nĺ  druhou smluvní  stranu, a to prů kazným způ sobem a bez
zbyteč né ho odkladu. V pří padě, Že z dŮvodů  nedodrŽení  nebo poruš ení  té to povinnosti dojde ke
š kodě, zavazuje se strana, která š kodu způ sobila, tuto nahradit bez zbýeč né ho odkladu, co k
tomu bude poš kozenou stranou vyzvána.

il.
Úvodní  ustanovení

VZHLEDEM K ToMU ŽE,

A) Dne 12. 1.2017 byla s ú č inností  ke dni 1.4' 2017 uzavŕ ena mezi objednatelem a hlavní m
městem Prahou (pro ú č ely té to Smlouvy té Ž jako 

',HLMP") smlouva o zajiš tění  správy majetku
a výkonu dalš í ch č inností , kdyŻnazákladě té to smlouvy objednatel pro hl. m' Prahu zajiš ť uje
řádnou a odbornou správu, ochranu a rozvoj spravované ho majetku, zejmé na pozemní ch
komunikací , jehoŽ vlastní kem je HLMP (pro ú č ely té to Smlouvy té Ž jako,,Smlouva HLMP");

B) objednatel realizuje projekt zahrnují cí  akci: ,,Most Türkova P 540' Praha 11, č . akce
1000070 - vypracování  DUR, DsP, DVz a zajiš tění  lc, Dlo, PoV", (pro Úč ely té to Smlouvy
té ż  jako 

''Projekt");
c) objednatel prohlaš uje, Že splňuje veš keré  podmí nky a poŽadavky dále v té to Smlouvě

stanovené  a je oprávněn tuto Smlouvu uzavří t a řádně plnit své  povinnosti v nĺ  obsaŽené ;

D) Zhotoviteĺ  prohlaš uje' Že splňuje veš keré  podmí nky a poŽadavky v té to Smlouvě stanovené  a
je oprávněn tuto Smlouvu uzavří t a řádně plnil závazky v ní  obsaŽené , a ke dni podpisu té to
Smlouvy nenĺ  v ú padku ani v likvidaci, a ż e návrh na zahĄenl insolvenč ní ho ří zenĺ  vů č i
Zhotoviteli nebyl zamĺ tnut pro nedostatek jeho majetkU, a zavazuie se udrŽovat toto prohláš ení
v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o vš ech skuteč nostech, které  mohou mí t
dopad na pravdĺ vost, ú plnost nebo přesnost předmětné ho prohláš ení ,

se smluvní  strany dohodly na uzavřenĺ té to smlouvy o dí lo podle zákona ć,.89ĺ 2012 Sb', obč anský
zákoní k, ve znění  pozdějš í ch předpisů  (pro ú č ely té to Smlouvy té Ž jako,,oběanský zákoní k'') a
podle dalš ĺ ch obecně závazných právní ch předpisů  upravují cí ch prováděnĺ  Dí la (pro ú č ely té to
Smlouvy té Ž jako ,,Smlouva").

lll.
Předmět smlouvy

1 . Předmětem smlouw ie zhotovenĺ  dí la: ,,Mo-st Türkova P 540, Praha í  í , ě. akce 1000070 -
Vypracován'I DUR" DsP, DVz a zajiš tění  lČ , Dlo, PoV".

Předmětem plnění  je vypracovánĺ  dokumenlace v ú rovni DUR, DSP a DVZ a zajiš tění
inŽenýrské  č innosti (lČ ), Dlo, PoV na demolici + novostavbu mostu P 540 pod ul. TÜrkova v
Praze 11.

A) Popis obiektu:

Jedná se o demolici a novostavbu výš e uvedené ho mostu' Z hlediska klasifikač ní ho stavu
mostu je nosná konstrukce ve stupni Vl - Velmi š patný, Spodní  stavba ve stupni lV _
Uspokojivý' tedy most je z hlediska pouŽitelnosti ve stupni lV - omezeně pouŽitelné '
Spodnĺ  stavba má betonové  základy. Na opěrách se odděluje povrchová ú prava a lokálně se
vyskytují  dutá mí sta na poklep, ojediněle je beton hloubkově degradován, opěry jsou
posprejované '
Nosná konstrukce (dále jen ,,NK") je tvořena stropnĺ mi prefabrĺ kovanými deskami, které  jsou
uloŽeny na Železobetonových prazich. Po prů běŽné m odhalování  volných cástí  v podhledu NK
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^ aĄvěreč né  diagnostice lze konstatoval, ž e do ní  prolí ná deš ť ová voda z mostní ho svrš ku.
?,^,í ł  orů sak je detekován pod střední m zatravněným pásem. Výraznou poruchu

ž ä iä ź ooi.tonových nosných prvků  prokazují  dodateč ně připojené  výstupové  komory kolektoru.
-izvič ;né m krytu vozovky se lokálně vyskytují  vyjeté  koleje, sĺ t'ové  trhĺ iny a vykazuje poč átky

ŕ einer'o rozpadu Živice' V chodní cí ch je uchycena ní zká vegetace. Celoploš ná izolace
ńostní ho svrš ku je poruš ená. Most je vybaven ocelovým zábradlí m, které  je v mĺ stě kotvení
rozvolněné . Zí dky jsou naruš eny sí t'ovými trhlinami s výluhem vlhkosti. V bĺ í zkosti se
nacházejí  lS.

Akci bude nutné  koordinovat s Kolektory Praha, a's' a s akcí č . 12054 TÜrkova.

V projektové  dokumentaci bude uvaŽováno s ví cesměnným provozem při realizaci stavební ch
prací .

V projektové  dokumentaci bude uvaŽováno s ví cesměnným provozem při realizaci stavební ch
prací .

B) Předmět č innosti:

- Pří prava zakázky, základní  prů zkumy, geodetické  zaměření , prověřenĺ  lS, záborový
elaborát pro realizaci

- Zpracování  projektové  dokumentace demolice + novostavba v Úrovni dokumentace pro
Územní  řĺ zení  (DÚR) vč etně zajiš tění  inŽenýrské  č innosti k zí skání  pravomocné ho
ú zemní ho rozhodnutí  (ÚR).

- Zpracování  projektové  dokumentace demolice + novostavba v ú rovni dokumentace pro
stavebnĺ  ří zení  (DSP) vč etně zajiš tění  inŽenýrské  č innostĺ  k zí skání  pravomocné ho
stavební ho povolení  (SP).

- Zpracování  dokumentace pro uýběr zhotovitele (DVZ) v podrobnosti projektové
dokumentace pro provedení  stavby (PDPS)ve 2 směnné m provozu stavby, PoV, Dlo a
výpoč tu zatí Žĺ telnosti podle Č sľ 'l zs 6222 dle vyhláš ky i,. 169ĺ 2016 Sb., o stanovení
rozsahu dokumentace veřejné  zakázky na stavební  práce a soupisu stavební ch prací ,
dodávek a sluŽeb s výkazem yýměr, v platné m znění .

- Kontroĺ ní  rozpoč et a neoceněný soupĺ s prací lvýkaz výměr ve formátu .XLS a .PDF.

C) Popis dalš í ch č inností

- organizace a vedení  výrobní ch výborů
- Pravidelné  podávání  pí semných informací  dle poŽadavku objednatele o prů běhu pří pravy

akce
- Dalš í  č innostĺ  vedoucí  k zahájenÍ  stavby vč ' majetkoprávní  agendy, pří pravy a zajiš tění

uzavirání  smluv, jednání  s vlastnĺ ky apod.

(B - c dále jen ,,dí lo").

2' Mí sto plnění : mí sto realizace - podchod P 540 pod ul. Turkova, Praha 11 a sí dlo zhotovitele

mí sto předání  dí la - sĺ dlo objednatele

3. Zhotovitel se zavazuje řádně prové st a ve stanovené  době předat dí lo objednateli v rozsahu a
za podmí nek dohodnutých v té to' smlouvě' kjejĺ muŽ uzavření  je objednatel oprávněn na
základě smlouvy o dí lo mezi hl' m. Prahou a objednatelem a realizač ní  objednávky akce ze
strany hl' m. Prahy. . objednatel se zavazuje, Že dokonč ené  dí lo převezme a zaplati za jeho
zhotovení  dohodnutou cenu'

4' Dí lo bude provedeno v souladu s podmí nkami uýběrové ho řĺ zení , přijatou nabí dkou zhotovitele,
předanou projektovou dokumentací  a v souladu se stavební m zákonem č . 183/2006 Sb', v
platné m znění , a předpisy souvisejí cí mi'
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lv.
Doba plnění  dí la

1. Termĺ n zahá)eni: neprodleně po zveřejnění  té to smlouvy v registru smluv

2' Plnění  jednotlivých č ástí  dokumentace:

Pří prava a geodetické  doměření :

Koncept dokumentace pro ú zemní  rozhodnutí

Podání Žádosti o ú zemní  rozhodnutí

Předání  pravomocné ho ú zemní ho rozhodnutí :

Koncept dokumentace pro stavební  povolení :

Podání  Žádosti o stavebnĺ  povolení :

Předání  pravomocné ho stavební ho povolen í :

1' Cena za zhotovení dí la v rozsahu č l

Celkem cena za dí lo bez DPH :

DPH:
cena celkem vč etně DPH :

do 1 měsí ce od zahájení  dí la

do 3 měsí ců  od zahájení  dí la

do 5 měsí ců  od zahájení  dí la

do 7 měsí ců  od zahájenĺ  dí la

do 9 měsí ců  od zahájení  dí la

do 12 měsí cť l od zahĄení  dí la

do 15 měsí ců  od zahájení  dí la

Termí n ukonč ení  dí la' tj. odevzdání  dokumentace pro výběr zhotovĺ tele PoV, Dlo, rozpoč tu
a soupisu prací : do 16 měsí ců  od zahájení dí la

3. Závaznost uvedených termí nů  je podmí něna dodrŽení m zákonných lhů t pro vyjádření  č i pro
vydánĺ  rozhodnutí  přĺ sluš ných správní ch orgánů  č i ú řadů , jejichŽ vydání  je třeba k řádné mu
provedení  Dĺ la. Při nedodrŽení  lhů t dle předchozí  věty se prodluŽuje Zhotovitelĺ  tí mto dotč ený
termí n pro dokonč ení dí lč í ho č i celkové ho plnění  Dí la, a to o poč et dní , o kolik byla překroč ena
pří sluš ná zákonná lhů ta, to vš e ovš em pouze v pří padě, pokud byl termí n pro dokonč ení
dí lč í ho č i celkové ho plnění  Dí la od takové ho dodrŽení  zákonné  lhů ty odvĺ slý, a pokud toto
nedodrŽení  nebylo zapří č iněno prodlení m Zhotovitele s plnění m jeho Smlouvou zaloŽených
povinnostĺ . K prodlouŽení termí nu pak dochází  pří mo na základě tohoto odstavce bez potřeby
uzavŕ it dodatek ke Smlouvě.

V.
Cena dí la

lll. odst. 1 té to smlouvy je:

1 602 000'- Kč
336 420'_ Kč

1938 420,-Kě,

Podrobná specifikace ceny je uvedena v Pŕ í loze c.1'

2. Cena Dí la je stanovena jako cena pevná za Dĺ lo v rozsahu té to Smlouvy. Sjednaná cena
obsahuje veš keré  práce a dodávky, sluŽby, náklady, poplatky, daně, odvody a výkony, kteých
(jejichŽ vynaloŽenĺ ) je třeba trvaĺ e č i doč asně kzahĄení , provedení  a dokonč ení
zhotovované ho Dí la, byt' i tyto nejsou v té to Smlouvě výs|ovně uvedeny' Pokud není  v té to
Smlouvě výslovně uvedeno jinak, zahrnuje cena vš e, co je nezbýné  k řádné mu provedení
Dí la.

3. Cena nemů ž e bý měněna jednostranným ú konem ž ádné  ze Smluvní ch stran' Kjaké koliv
změně ceny mů Že dojí t pouze formou pí semné  dohody Smluvní ch stran uč iněné  formou
dodatku k té to Smlouvě.

4' Zhotovitel nese nebezpeč í změny okolností ve smyslu ust. $ 2620 odst' 2 obč anské ho
zákoní ku.
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vt.
Platebnĺ  podmí nky

r1hiednate| je povinen zaplatil zhotoviteli cenu Ve výš i dohodnuté  v č l. V. Právo fakturovat

í ł Ä ixn zhotovĺ teli po provedení  prací  a po předání  a převzetí  předmětu dí ĺ a nebo jeho č ásti za
ňä ámĺ ner stanovených v tomto č lá1!u nĺ Že. Platební  milní ky: pří prava a geodetické  zaměření ,
[áncept DUR, lc UR (pravomocné  UR); koncept DSP; lC SP (pravomocné  SP), DVZ.

2

3

4

? Splatnost faktur je sjednána na 30 dnů  ode dne prokazatelné ho doruöení  jednotlivých faktur
objednateli na adresu jeho sí dĺ a, na ú č et Zhotoviteĺ e uvedený na faktuře. Vš echny faktury
Zholovitele musí  obsahovat náleŽitosti daňové ho dokladu, pří lohu Soupis provedených prací ,
označ ení  Smluvní ch stran, jejĺ ch adresy (sí dla), č í slo Smlouvy, č í slo faktury, den odeslání  a
den splatnosti faktury, označ ení  a kód banky a č ĺ slo ú č tu, na kteý má objednatel zaplatit,
fakturovanou č ástku, rozpis jiŽ fakturovaných č ástek, označ ení  a specifikaci té  etapy provádění
Dí la, které  se týká faktura, vč etně uvedení  pořadové ho č í sla dané  etapy, razí tko, jmé no,
pří jmení , funkcĺ  a podpis oprávněné  osoby. Soupis provedených pracĺ  musí  obsahovat
zejmé na tyto ú daje:

(i) souhrnnou poloŽku (dle druhu pracĺ )
(ii) cenu zajednotku
(iii) provedené  mnoŽství
(iv) cenu celkem.

Nebude-li faktura obsahovat veš keré  náleŽitosti podle té to Smlouvy a podle obecně
závazných právní ch předpisů , je objednateloprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě (k doplnění ).
V takové m přĺ padě zač ne běŽet nová lhů ta splatnosti, a to nejdří ve dnem doruč ení  opravené
(doplněné ) faktury objednateli.

Zhotovĺ tel prohĺ aš uje, Že je plátcem DPH a dále Že není  nespolehliuým plátcem ve smyslu $
1o6a zákona č .23512004 sb.' o dani z přidané  hodnoty, ve znění  pozdějš í ch předpisů  (pro
ú č ely té to Smlouvy té Ž jako ,,Zákon o DPH"). V pří padě, Že bude správcem daně zahájé no
řizeni o tom, Že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem, Zhotovitel se zavazuje tuto skuteč nost
bez zbýecné ho od klad u p í se m ně ozná m it objed natel ĺ .

Zhotovitel dále prohĺ aš uje, Že splňuje veš keré  podmí nky uvedené  v $ 'ĺ 09 Zákona o DPH, tj' Že
z jeho strany nedoš lo k poruš ení  jaké koliv povinnosti stanovené  Zákonem o DPH' která by
mohla vé st k ruč ení  objednatele za nezaplacenou daň podle ustanovení  $ 1O9 Zákona o DPH.
Zhotovitel se zavazu1e, Že pokud bude hrozit nebo dokonce dojde k poruŠ ení  jaké kolĺ v
povinnosti Zhotovitele, která by mohla vé st k ruč enĺ  libovolné  osoby za nezaplacenou daň,
oznámi tuto skuteč nost pí semně objednateli bez zbyteč né ho odkladu.

Veš keré  platby uskuteč něné  podle té to Smlouvy objednatele ve prospěch Zhotovitele budou
provedeny na ú č et Zhotovitele, který je registrován správcem daně ve smyslu s 109 Zákona o
DPH, coŽ Zhotovitel potvrzuje. V přĺ padě, Že se Zhotovĺ tel stane nespolehlivým plátcem dle
předchozí ch odstavců  č i tato skuteč nost bude hrozit, nebo nebude mí t registrován správcem
daně ú č et, Zhotovĺ tel výslovně souhlasĺ , aby DPH z ceny dle té to Smlouvy byla odvedena
objednatelem pří mo na ú č et správce daně v souladu s obecně závaznými právnĺ mi předpisy.

vil.
Spoluprisobení  objednate!e

1. objednatel poskýne Zhotoviteli vč as nezbýnou nutnou spolupráci, mimo jiné  vč etně vč asné ho
dodání  vš ech dokumentů , které  jsou k plnění  podle té to Smlouvy nutné . objednatel bude
povinen zú č astnĺ t se jednání , na kteých bude jeho pří tomnost nezbytná za předpokladu, Že
nejpozději 4 pracovní  dny předem bude objednatelovi doruč ena pozvánka na takové  jednání ,
ve které  bude zdŮrazněna nutnost jeho pří tomnosti'

2. objednate| jmenuje odpovědné  vedoucí  pracovní ky, aby jednalĺ  jako partner Zhotovĺ tele
v záleŽitoslech souvisejí cí ch s realizaci té to Smlouvy. Tito odpovědnĺ  vedoucí  pracovní ci jsou
spolecně se svými oprávnění  uveden v č lánku l. té to Smlouvy, jako osoby oprávněné  jednat ve
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Věcech technických. objednate| je oprávněn tyto odpovědné  vedoucí  pracovní ky č as od č asu
změnit, tato změna je vš ak vů č i Zhotoviteli ú č inná až  od data, kdy bude Zhotovitel o té to
změně informován pí semně.

vilt.
Podmí nky provedení  dí la

1. Zhotovitel prohlaš uje, Že se s vynaloŽení m odborné  pé č e seznámil s existují cĺ mi podklady
k provedení  dí la, a Že tyfuo podklady jsou ú plné  a v souĺ adu s pří sluš nými obecně závaznými
právní mi předpisy a technickými normami je na základě těchto podkladů  moŽné  Dĺ lo prové st
podle té to Smlouvy a také  realizovat projektovou dokumentaci. Pokud jde o pří padné
podklady, které  budou objednatelem Zhotoviteli předány po uzavření  Smlouvy, Zhotovitel
provede jejich kontrolu dle krité rĺ í  obsaŽených v první  větě tohoto odstavce, a to bez
zbýeč né ho odkladu po doruč ení  těchto podkladů . V tomto ohledu se smluvní  strany dohodly,
Že vznikne-li během realizace Dí la potřeba jiné ho podkladu, neŽ kteý je zde uveden, a pokud
se tento podklad týká projektové  dokumentace, bude povinností  Zhotovitele tento podklad
zajistit, a objednatel Zhotoviteli zaplati veš keré  ú č elně vynaloŽené  a prokázané  náklady
spojené  s tí mto podkladem.

2. Zhotovĺ tel je povinen prové st Dí lo v prvotřĺ dní  kvalitě, v souladu se Smlouvou, s veš keými
obecně závaznými právnĺ mi předpisy, a to zejmé na zákonem č '. 1311997 sb. a vyhláš ky MDS
č ,.104ĺ 1997 Sb., ve zněnĺ  pozdějš í ch předpisů , obecnýmitechnickými poŽadavky na výstavbu,
Technĺ ckými normami (cSN, EN) a to i doporuč ují cĺ mi, které  byly přl1aty postupem podł e
ustanovenĺ  $ 4 zákona ć.2211997 sb., o technických poŽadavcí ch na uýrobky, ve znění
pozdějš ĺ ch předpisů , a dále v souladu s pokyny objednatele' Pouze Dĺ lo provedené  v souladu
s tí mto ustanovení m se povaŽuje zabezvadné '

3. Zhotovitel podpĺ sem té to Smlouvy potvrzuje, Že se v plné m rozsahu seznámil s povahou a
předmětem Dí la a jsou mu známy veš keré  technické , kvalitativní  a jiné  podmí nky nezbytné  k
realizaci Dĺ la a dĺ sponuje takornými kapacitami a odbornými znalostmi, které  jsou k provedení
předmětu Dí la nezbýné . Zhotovitel prohlaš Ąe, Že se před podpisem Smlouvy podrobně
seznámil se vš emi dokumenty tvoří cí mijejí  pří ĺ ohy. Kontrolou dokumentace Zhotovitel nezjistil
jaké koliv nesrovnalosti, které  by mu bránily prové st Dí lo ú plné , odpoví dajĺ cĺ  kvality, schopné
funkce a předánĺ  objednateli. Prohlaš uje také , Že do ceny Dĺ la jsou zahrnuty té Ž veš keré
práce, jejichŽ provedenĺ  by měl Zhotovitel v rámci své  odborné  způ sobilosti předpokĺ ádat.

4' Zhotovitelje oprávněn pověřit provádění m č ásti předmětu plnění  podlé  té to Smlouvy pouze ty
třetí  strany, at' uŽ jako poddodavatele nebo zaměstnání m dalš í ch osob na dobu urč itou, jejichŽ
výč et je stanoven v pří loze č . 2 té Io Smlouvy (pro ú č ely té to Smlouvy té ž  jako
,,poddodavatelé "); ustanovení  bodu (viiĺ ) tohoto odstavce tí m nenĺ  dotč eno. Podmĺ nky vyuŹit|l
poddodavatelů  jsou následují cí :

i' Zhotovitel je povinen vývořit a udrŽovat takové  podmí nky a předpokĺ ady' aby objednatel
mohl v souladu s touto Smlouvou uskuteč ňovat kontrolu poddodavatelů ' kteřĺ  poskýují
plnění , č innosti nebo sluŽby, ieŽ majĺ  zásadní  význam pro řádné  a vč asné  poskýování
plnění  dle té to Smlouvy. Předmětným plnění m, č innostmi nebo sluŽbami se rozumí veš keré
jednání , které  je se zřetelem k obsahu a ú č elu té to Smlouvy nezbytné  pro zajiš těnĺ  řádné ho
provozu a bezvadné  funkcionality Dí la;

ii. Zhotovitel odpoví dá za jaké koli jednání  č i opomenutí  které hokoli poddodavatele (vč etně
zástupců  nebo zaměstnanců  které hokoli takové ho poddodavatele) tak, jako by to bylo jeho
vlastní  jednání  nebo opomenutĺ ' Zhotovitel se zavazĄe prokazatelně vynaloŽit veš kerou
snahu, kterou lze od něho rozumně oč ekávat, k zajiš těnĺ  právní  ochrany a odš kodnění
objednatele před jakýmikoliv nároky ze strany poddodavatele a/nebo š kodami
způ sobenými poddodavatelem;

iii' Zhotovitelje plně odpovědný objednateli zařádné  a vč asné  plnění  Smlouvy, bez ohĺ edu na
jaké koliv námitky, které  poddodavatel uplatní  vů č i Zhotoviteli;

iv. Zhotovitel sezavazuje prokazatelně vynaloŽit veš kerou snahu, kterou lze od něho rozumně
oč ekávat, k tomu aby zabezpeč il ve Smlouvách se svými poddodavateli splnění  vš ech
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povinností  VyplýVají cí ch Zhotoviteli z té to Smlouvy, a to přĺ měřeně k povaze a rozsahujejich poddodávky;

V. Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistĺ t závazkový právní  vztah mezi Zhotovitelem apoddodavatelem takovým způ sobem, aby Zhotovitel, pří padně jeho pojiš t'ovna, nemohla
č innost poddodavatele povaŽovat za č innost samostatnou ve smyslu u.tunou"ní  $ 2914
obč anské ho zákoní ku;

vi. Zhotovitel bude plnit své  platební  povinnosti vů č i poddodavatelů m řádně a vč as dleplatební ch podmí nek sjednaných s pří sluš ným poddodavatelem a na poŽádání  pŕ edloŽí
objednatelĺ  dů kaz o řádné m provedení sjednaných ú hrad; 

'

vii' Zhotovitel je povinen podávat objednateli prů běŽně a v pí semné  formě informace oporuš ení , nebo o námitkách domnělé ho poruš ení ' smluv s poddodavateli, a to zejmé na
pozdrŽení  plateb nebo prodlení  při provedení  plateb. Zhotovitel do 3 dnů  po onä ź eni
oznámení , ve které m poddodavatel namí tá takové  Zhotovitelovo prodlení  s plnění m jeńo
závazkŮ nebo jejĺ ch poruš ení  ze smluv s poddodavateli, doruč í  takové  oznámení
objednateli spoĺ eč ně s pí semným odů vodnění m č i jiným reĺ evantní m právní m anebo
skutkovým vyjádření m. objednatelje oprávněn poskytnout opoŽděné  Zhotovitelovo plnění
pří mo dotč ené mu poddodavateli namí sto Zhotovitele a takto vzniklou pohledávŔu za
Zhotovitelem bez dalš í ho započ í st;

viĺ i' objednatelje oprávněn udělovat předchozí  pí semný souhlas s nahrazení m poddodavatele
č i doplnění m nové ho poddodavatele, přič emż  návrh osoby, kterou navrhuje nahradit č i
doplnit, Zhotovitel předloŽí  objednateli s dostateč ným předstihem před její m vyuŽitĺ m pro
plnění  té to Smlouvy. Zhotovitel je povinen sdělit své  stanovisko k návrhu Zhotovitele
uč iněné mu dle předchozí  vé ty bez zbytećné ho odkladu tak, aby prodlení m se sdělení m
takové hoto stanoviska objednatele nedoš lo k ohroŽení  řádnbho a vč asné ho plnění
Smlouvy. objednatelje oprávněn souhlas s návrhem Zhotovitele na nahrazenĺ  č i doplnění
poddodavatele neudělit pouze v pří padě, bude-li objednatel disponovat podklady, zekteých bude nepochybně zřejmé , Že nový poddodavatel by ohroŽoval naplněnĺ  ú č elu
Smlouvy nebo způ sobilost Zhotovitele plnit tuto Smlouvu řádně a veas. V pří padě
pí semné ho souhlasu objednatele s nahrazení m č i doplnění m poddodavatele, prĺ pä ono
pokud se objednatel k návrhu Zhotovitele nevyjádři za podmí nek stanovených v tomto
bodě, má se za to, Že osoba navrŽená Zhotovĺ telem se povaŽuje za poddodavatele a
Zhotovĺ telje oprávněn ji k plnění  Smlouvy vyuŽí t;

ĺ x. Zhotovitel se zavazuje nenavrhovat a prokazatelně vynaloŽit veš kerou snahu, kterou lze odněho rozumně oč ekávat, k tomu, aby nesjednaĺ  s poddodavateli (1) povinnost
poddodavatele zdrŽet se jaké koli komunikace s objednatelem nebo (2) povinnost
mlč enlivosti Ve vztahu k objednateli, anebo (3) zákaz postoupení  

'ponleoavet
poddodavatelŮ za Zhotovitelem objednateli. Zhotovitel prohlaš uje a ujiś ť uje ob;ednatele,
Že pokud Zhotovitel angaŽuje které hokolí v poddodavatele něbo zä stupce, Zhotovitei
prokazatelně provede kontrolu, kterou lze od něj rozumně oč ekávat, takové ho
poddodavatele nebo zástupce za ú č elem ověření  jeho dů věryhodnosti, zejmé na v takové m
rozsahu, aby bylo vylouč eno neoprávněné  nakládání  s osobní mi nebo citlivými ú daji a
obchodní m tajemství m a poskýne objednateli na jeho Žádost výsledky takove kontŕ oly
společ ně se shrnutí m opatření , která byla přijata s cĺ lem odstranit nebo zmí rnit ná
rozumnou ú roveň zjiš těná rizika' Zhotovitelje povĺ nen zpří stupnit objednatelijaké koliv dalš í
jemu dostupné  a jí m zpří stupnĺ telné  informace nutné  pro objednateĺ e ł  tomu, aby si ověřĺ l,
Že pů vodně poskýnuté  informace zů stávají  nadále ú plné  a správné , a to po celou dobu
twání  závazku'

5. Zhotovitel je povinen bezodkladně doruč it objednateli kopii jaké koliv Žádosti, výzvy,
rozhodnutí , usnesenĺ , vyjádření , osvědč ení , sdělení , č i jiné ho aktu, jejichŽ přeomctein je
domnělé  nebo skuteč né  poruš ení  právní ch povinností  Zhotovitele, anebó jiná skuteč nost, o
které  lze rozumně předpokládat, Že bude mĺ t podstatný negatĺ vní  dopad ná plnění  povinností
Zhotovitele zaloŽených touto Smlouvou'

6. Zhotoviteĺ  přebĺ rá v plné m rozsahu odpovědnost za vlastní  ŕ í zeni postupu prací , za bezpeč nosta ochranu zdravi vlastní ch pracovní ků , pracovní ků  poddodavatelů  a ostatní ch osob
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podí lejí cí ch se provádění  Dí la v celé m jeho prů běhu a za sledování  a dodrŽování  předpisů  o
bezpeč nosti práce a ochraně zdravi při práci' V pří padě, Že bude objednatelem zjiš těno
poruš ení  bezpeč nosti, upozornĺ objednatel Zhotovitele pĺ semně na takovou skuteč nost'

7. Zhotovitel bude objednatele soustavně, nejmé ně jednou měsĺ č ně, resp. kdykoli na poŽádání ,
pí semně informovat o realizaci Dí la, a pří padně bude objednatelovi navrhovat nápravná
opatřenĺ , pokud existují  jaké koli vady, chyby nebo nesrovnalosti v rámci realizace Dĺ la' které
zjistit nebo měl zjistit Zhotoviteljednají cí  s řádnou a odbornou pé č ĺ .

B. objednatel je oprávněn kontrolovat Dí lo v kaž dé 'Í ázi jeho provádění , Zhotovitel je mu k tomu
povinen poskytnout souč innost.

9. Zhotovitel se zavazuje realizovat plněnĺ  dle té to smlouvy výhradně v souladu s Nabĺ dkou,
kterou podal ve výš e specifikované m Výběrové m ŕ izeni' Zhotovitel se rovněŽ zavazuje k tomu,
Že po celou dobu realizace plnění  dle té to smlouvy bude splňovat kvalifikač ní  předpoklady a
jiné  podmí nky poŽadované  v zadávací ch podmí nkách k Výběrové mu ří zení  kde podal
Nabí dku. Na předchozí  výzvu objednatele je zhotovitel povinen doloŽit doklady prokazujĺ cí
splněnĺ  podmĺ nek dle předchozi vé ty. V pří padě, Že zhotovitel přestane takové  podmí nky
splňovat, postupuje se dle $ BB odst' zák' č . 13412016 Sb.' o zadáváni veřejných zakázek
obdobně. V přĺ padě poruš ení  některé  z povinností  zhotovitele stanovených v tomto bodu
smlouvy, mů Že objednatel poŽadovat uhrazení  smluvnĺ  pokuty ve výš i 500'- Kč  za kaŽdý
přĺ pad a započ ,atý den prodlenĺ  č ĺ  trvání  poruš enĺ  povinnosti.

lx.
Předání  a převzetí dí la

1' Zhotovitelje povinen pí semně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovní ch dnů  předem, kdy
bude dokonč ené  Dí lo připraveno k předání .

2' objednatel převezme dokonč ené  Dí lo bez výhrad nebo s výhradami. objednatel je povinen

dokonč ené  Dí lo převzí t jen v přĺ padě, pokud je bez vad' objednatel je vš ak oprávněn Dí lo
pŕ evzit i s vadami, které  nebrání uŽí váni Dí la funkč ně nebo esteticky. Vtakové m přĺ padě uč iní
objednatel v protokolu o předání  Dí la výhrady a Zhotovitel je povinen vady, které  jsou
předmětem výhrady v protokolu o předání  Dĺ la, odstranit ve lhů tě tam uvedené . V pří padě, Že

Dí lo bylo objednatelem převzato bez výhrad, má se za lo, Že bylo provedeno dnem podpisu
protokolu o předánĺ  Dí la. V přĺ padě, Že bylo Dí lo převzato s výhradami, má se za to, Že bylo
provedeno dnem podpisu protokolu o odstranění  vad, které  jsou předmětem výhrady v
protokolu o předání  Dí la.

3. o převzetí  Dĺ la sestaví  smluvní  strany protokol o předání  Dí la.

4' Č istopis projektové  dokumentace ve stupni DUR a DSP bude vyhotoven v poč tu 3 paré  a 2 x
cD-RoMsPDvotevřené miuzavřené mformátua2xCD-ROMskopiemi vš echvyjádření  ke
stavbě a zákresy sĺ tí .

5. Č istopis projektové  dokumentace ve stupni Dvz (v podrobnosti PDPS) bude vyhotoven V

poč tu 5 paré  a 2 x CD-ROM s PD votevřené m i uzavřené m formátu a 2 x CD-RoM s kopiemi
vš ech vyjádření  ke stavbě a zákresy sí tí .

6. Geodetické  zaměření , prů zkum inŽenýrských sĺ tí  vč etně zákresu do situace, stanoviska
správců , detailnĺ  majetkoprávní  elaborát budou vyhotoveny v poč tu 1 paré  originály a 1 paré
kopie (CD).

7. Výsledky provedených podkladoqý'ch a prů zkumných prací  budou vyhotoveny a předány v 1

paré  originály, 1 paré  kopie.

B' Dále budou objednateli předány veš keré  originály z prů běhů  správnĺ ho ří zeni a ověřené
dokumentace stavby

9. Dalš í  pří padná vyhotovení  budou předána objednateli na základě jeho Žádosti dodateč né
objednávky'



10. Při přejí mací m fí zení  předá Zhotovitel objednateli vš echny nezbytné  dokumenty vyŽadované  v
souvisĺ osti s provedení m a uŽí vání m Dí la obecně závaznými předpisy, technickýmĺ  normami a
touto Smlouvou.

x.
Vlastnlcké  právo, licence

1. Veš keré  zprávy, protokoly, přehledy a ostatní  dokumenty, které  pro objednatele vyhotovĺ l
podle té to Smlouvy Zhotovĺ tel nebo jeho poddodavatelé , budou výluč ným vlasinictvĺ m
objednatele ' Cena za Dí lo dle té to Smlouvy zahrnuje odměnu za vyhotovení  těchto
dokumentů . Dokumenty Vypracované  Zhotovĺ telem podle té to Smlouvy se pŕ edají  objednateli
na jeho Žádost, nicmé ně nejpozději po skonč enĺ  té to Smlouvy.

2. Zhotoví tel se zavazuje bez předchozí ho pí semné ho souhlasu objednatele nepublikovat
obrazové  nebo jĺ né  materiály, které  jsou soucástĺ  Dí la č i s jeho prováděnĺ m souvisí . Dále,
Zhotovitel nesmĺ  poskytovat jaké koĺ i výsledky Dí la vykonané  v souladu s touto Smlouvou
jaké koli třetí  straně bez předchozĺ ho pí semné ho souhlasu objednatele.

3' Pokud jakákoli č ást Dí la podle té to Smĺ ouvy splňuje nebo bude splňovat vĺ astnosti autorské ho
dí la podle zákona č ,. 12112000 Sb', autorský zákon, ve znění  pozdějš í ch předpisů , nebo
jaké hokoli dalš í ho práva duš evní ho vlastnictví  ve smyslu pří sluš né  obecně závazné  právní
ú pravy, platí  následují cí :

i) Zhotovitel touto Smlouvou poskytuje objednateli právo vykonávat autorská práva
k autorským dí lů m a ke vš em ostatní m právŮm duš evní ho vlastnictví , která budou
vývořena nebo zí skána podle té to Smlouvy, a uděĺ uje objednateli, nebo se zavazuje
objednateli zajistĺ t, licenci k č asově ani Územně neomezené mu výkonu vseón
majetkouých práv k autorským dí lů m uvedených v $ 12-23 zákona č ,. 121l2ooo sb',
autorské ho zákona, ve znění  pozdějš í ch předpisů , a také  k výkonu vš ech ostatní ch práv
duš evní ho vlastnictví ; objednatel není  povinen licenci vyuŽit. Zhotovitel zaruč ,uje, Že
není  v Žádné m ohledu nijak omezen v poskytování  tohoto práva odpoví dají cí ho
poskytnuté  licenci, které  zĺ skal nebo zí ská od jiných autorů ' Aby se předeš lo jakýmkoli
pochybnostem, bude autorské  dí lo znamenat v kontextu té to Smlouvy jakýkoli jedineč ný
výsledek nebo jedineč né  výsledky tvů rč í  č innosti autora nebo autorů , které  budoú
provedeny podle té to Smlouvy nebo v souvislosti s nĺ  prostřednictví m plnění  ze strany
Zhotovitele a které  budou vyjádřeny v objektĺ vně vní matelné  formě (ako jsou návrhý
stavby, exterié rové  a interĺ é rové  prvky stavby, zahradnické  práce atd.)'

ii) Zhotovitel uděluje objednateli licenci specifikovanou v předchozí m bodě i) jako licenci
výhradní  a, s ohledem na cenu Dí ĺ a sjednanou v té to Smlouvě, zdarma.

iii) objednatel je oprávněn udělit právo, které  je souč ástí  licence, třetí  osobě (sublĺ cence), a
to Úplně i č ásteč ně. objednatel je oprávněn upravovat nebo měnit autorská dí la nebo
jejich č ásti, jejich názvy, nebo spojovat autorská dí la nebo z nich dělat kolektivní  dí lo bez
jakýchkoĺ i omezenĺ . objednatel je zejmé na oprávněn upravovat nebo měnit koncepci
projektu autorské ho dí la, jeho celkový charakter a také  jeho jednotlivé  exterié rové  a
interié rové  prvky, spojovat autorské  dí ĺ o nebo jeho jednotlivé  č ásti atd.

iv) V rámci udělené  licence je kromě toho objednatel oprávněn uŽí vat autorské  dĺ lo
zejmé na ve formě Projektové  dokumentace (dokumentace, vizualizace atd.) nebo za
Úč eĺ em přepracování , ú pravy nebo změny PĄektové  dokumentace kvů li realizaci a dáleza ú č elem marketingu a propagace PĄektu na veřejnosti' Zhotovitel uděluje
objednateli souhlas upravovat nebo měnit autorská dí la nebo jejich č ásti, jejich názvy,
nebo spojovat autorská dí la nebo z nich dělat kolektivní  dí lo bez jakýchkoli omezenl.
Tento souhlas uděluje Zhotovitel na celou dobu trvání  autorskoprávní  ochrany dí la.
objednatel je oprávněn k ú pravě nebo změně autorské ho dí la i ví ckrát za ś ebou.
odměna za tento souhlas je č ástí  celkové  ceny za Dí lo dle té to Smlouvy.

v) Zhotovitel uděluje licenci objednateli na celou dobu trvání  majetkoqých autorských práv.
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vi) objednatel a Zhotovitel se kromě toho dohodli, Že pokud se v budoucnosti Ąislí , Że
Zhotovitel není  oprávněn vykonávat majetková práva k autorským dí lů m nebo
k jakýmkoli ostatní m právů m duš evní ho vlastnictví  (např. na základě rozhodnutí  soudu,
smlouvy mezi autory a Zhotovitelem), zavazuje se Zhotovitel vyvinout maximálnĺ  ú silí  a
poskytnout veš kerou pomoc nutnou k tomu, aby pří sluš nĺ  autoři objednateli udělili
licenci a také  aby byla pro konkré tní  pří pady za podmí nek stanovených v té to Smlouvě
udělena ostatní  práva duš evní ho vlastnictví '

vii) Zhotovitel se zavazĄe zavázaÍ  vš echny své  poddodavatele a právní  nástupce
k udělování  a udrŽování  licence dle tohoto odstavce objednate|i, a to V tomto odstavcĺ
uvedené m rozsahu.

xt.
Záruě,ní  doba, odpovědnost za vady

1. Zhotovĺ tel poskytuje na provedené  Dí lo vsouladu s $ 2619 obč anské ho zákonĺ ku záruku za
jakost Dí la a zavazuje se, Že po dobu trvání  záruč ní  doby bude Dí lo mí t vlastnosti dohodnuté
v té to Smlouvě a vlastnosti stanovené  právní mĺ  předpisy, technickými normami, pří padně
vlastnosti obvyklé . Záruč ní  doba č iní  60 měsí ců  ode dne předání  Dí la.

2. Dilo je vadné , jestliŽe při předání  nemá a po dobu záruč ní  doby nebude mí t vlastnosti
stanovené  touto Smlouvou' popří padě vlastnosti obvyklé  u Dí la té to kategorie, dále nenĹli
kompletní  a má-li právní vady nebo není -li provedeno podle té to Smlouvy'

3. Zhotovitel se zavazuje reklamované  vady Dí la bezplatně odstranit. Po řádné m oznámení  vady
je Zhotovitel povinen se nejpozději do 4 dnů  dostavit na urč ené  mí sto (sí dlo objednatele), kde
proběhne projednánĺ  vady. Zhotovitel je povinen oprávněně reklamované  vady Dí la bezplatně
odstranit v lhů tě 30 dnů  od projednání  reklamace, pří padně v termí nu vzájemně dohodnuté m.

4. Zhotovitel neodpovĺ dá za vady, které  vznikly pouŽití m podkladů  a věcí  poskytnutých
objednatelem a Zhotovitel nemohl ani při vynaloŽení  veš keré  pé č e zjistit jejich nevhodnost
nebo objednatele na jejich nevhodnost upozornil, ale ten na jejich pouŽĺ tí  pĺ semně trval.

5' V pří padě prodlení  Zhotovitele s odstranění m oprávněně a řádně reklamovaných vad, nebo
pokud Zhotovĺ tel odmí tne vady odstranit, je objednatel oprávněn tyto odstranit na své  náklady a
Zhotovitelje povinen objednatelĺ  uhradit náklady vynaloŽené  na odstranění vad, a to do '15 dnů
od jejich pí semné ho uplatnění .

6. V přĺ padě výskytu neodstranitelných vad je objednatel oprávněn od té to Smlouvy odstoupit
nebo uplatnit slevu ve výš i urč ené  znaleckým posudkem dohodnuté ho č i v pří padě nedohody
stran o osobě znalce které hokoliv soudní ho znalce urč ené ho objednatelem.

7 ' KaŽdá vada musí  být reklamována jen pí semnou formou, doporuč eným dopisem s přesným
popisem vady a její ho projevu. Jední m dopisem je moŽné  reklamovat vĺ ce vad.

xil.
Smluvní  pokuty

1. Zhotovitel je v pří padě prodlení  s provedení m Dĺ la č i jeho etapy dle té to Smlouvy povinen
zaplatit objednateli smluvní  pokutu ve výš i 0,1 o/o ze sjednané  celkové  ceny dí la za kaŽdý den
prodlení .

2' Y pŕ ipadě prodlení  s odstranění m vad Dĺ la zjiš těných v přejí mací m ŕ í zení  ve lhů tě sjednané  pro
odstranění  takovýchto vad č i v záruč ní  době objednatelem reklamovaných vad je Zhotovitel
povinen zaplatil objednateli smluvní  pokutu ve výš i 0,1 o/o ze sjednané  celkové  ceny dí la za
kaŽdou vadu a den prodlenÍ  aŽ do dne, kdy budou vady odstraněny Zhotovitelem nebo třetí
osobou.

3. V pří padě poruš ení  povinnosti Zhotovitele prové st Dí lo řádně v souladu s relevantní mi obecně
závaznými právní mi předpisy, technickými normami nebo rozhodnutĺ mi orgánů  státní  správy č i
samosprávy, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvnĺ  pokutu ve výš i 0,1o/o ze sjednané  celkové
ceny Dĺ la za kaŽdé  takové  jednotlivé  poruš enĺ  povinnosti'

-'t0 -



4' V pří padě poruš ení  povinnosti Zhotovitele postupovat přĺ  změně poddodavateĺ e zpŮsobemstanoveným v té to Smlouvě, je Zhotovitel'povinen zaplatit smluvní  pokutu ve výš i O,1 oÁ zesjednané  celkové  ceny Dí la za kaŽdé  takové  jednotlivé  poruš ení  povinńosti'
5' V pří padě nepředloŽení -dokladů  o pojĺ š tění  odpovědnosti za š kodu způ sobenou třetí  osoběZhotovitelem na Žádost objednatele č i.v,pří padě poruš ení  jiných povinnä stí  Jl" el. XlV. odst.2,je Zhotovitel povĺ nen zaplatit objednateli smluvní  pokutu, a_to ů e výš i í 0.000,- Kě, za xaziĺ 1započ atý den prodlení .

6. Zaplacení m smluvní  pokuty stanovené  v té to Smlouvě není  dotč eno prá
strany na náhradu š kody v plné  výš i, která vznikla v dů sĺ edku
sankcionované  smluvní  pokutou.

xilt.
Vyš š í  moc, prodlení  smluvní ch stran

vo které koliv smluvní
poruš ení  povinnosti

7' V pří padě, Že i přes upozornění  objednatele bude trvat poruš ení  povinností  Zhotovitelezalož ených vté to Smlouvě, a objednateli za to bude uloŽenä  sankce, 
=ur^)ii" se Zhotovĺ telobjednatelĺ  sankci uhradit v plné  výš i, a to nejpozději do dne splatnosti ů loi.Áe ś unr"".

Celková výš e smluvní ch pokut je omezena.limitem 1oO % výš e celkové  ceny dí la, přĺ č emŽ smluvnípokuty mohou b)ýt kombĺ novány (uplatnění  jedné  smluvní  pokuty nevyluč uje .oubozne uplatněníjaké koliv jiné  smluvní  pokuty).

Smluvní  pokuta je splatná do 21 dnrj po doruč en i výzvy oprávněné  smluvní  strany druhé  smluvnístraně kjejí  Úhradě'Výzva musĺ  vŽdy obsahovat popisa č asové  urč ení  uoalos]i,'tterá vsouladus uzavřenou smlouvou zakládá právo ú č tovat smluvní pokutu.

1. Smluvní  strany nejsou v prodlení  s plnění m závazkŮ dle té to Smlouvy, pokud nemohly plnit pro
okolnosti vyluč ují cí  odpovědnost (vyš š í  moc).

2. Zavyš š í  moc se pro ú č elyté to Smlouvy povaŽují  takové  mimořádné  a nepředvĺ dané  okolnostinezávĺ slé  na vů li smluvní ch stran, které  se na ně odvolávají , které  vzniixty po uzavření  té toSmlouvy a které  nebylo moŽné  v době vzniku té to Smlouvý předví dat, nápř' válka, Živelné
katastrofy.

3. Za vyš š í  moc se nepovaŽuje prodĺ ení  v plnění  poddodavatelů , pokud nebylo způ sobeno vyš š ímocĺ .

4' o vzniku a ukonč ení  okolností  vyš š í  moci se budou smluvní  strany pí semně informovat do pěti
dnů  po vznĺ ku okolností vyš š í  moci, přič emŽ ta smluvní strana, kteiá'se odvolává na vyš š í moc,je povinna na pož ádání  předloŽit hodnověrný dł jkaz o té to skuteč nosti, přĺ padně umoŽnit druhéstraně osobně se přesvědč it o vzniku vyš š ĺ  moci. Nastanou-li_okolnosti vyš Š í  moci, prodluŽuje
se doba plnění  o dobu, po kterou budou okolnostĺ vyš š í  moci pů sobit'

s' Żaana smluvní  strana není  odpovědná za.prodlení  se splnění m své ho závazku v pří padě, Že idruhá smluvní  strana je v prodlení  se splnění m své ho synallagmatické ho zaii.ir.
xtv.

Pojiš tění
1. Zhotovitel je povinen mí t pro pří pad odpovědnosti za š kodu způ sobenou poruš ení m svýchpovinností  podle té to Smlouvy a/nebo v souvislosti s ní  uzavřenou po1iś tnou smĺ ouvu srenomovanou pojiš t'ovnou na pojistné  plnění  v rozsahu nejmé ně 1 ooo obo,- xe. Zhotovitelprohlaš uje, Že je ke dni uzavření  té to Smlouvy pojiš těn pro pří pad vznĺ ku jaké koĺ iv ú jmyzpů sobené  objednateli nebo jiným třetí m osobám v ś ouvĺ slosti ś  pinonĺ m tJio smlouuy 

' 
í ĺ "',

Že pojiš tění je sjednáno na pojistné  plnění  nejmé ně ve výš i uvedeńé  v předchází  větě.
2. Zhotovĺ tel je povĺ nen předloŽit kdykoliv po dobu trvání  té to smlouvy na Žádost objednatele

uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení  pří sluš ne pó;ist'ovny, pří p. potvrzení
pojiš t'ovací ho zprostředkovatele (insurance broker), prokazujicí  exisĺ enci fájistcnĺ  v rozsahu

- 11 -



poŽadované m V předchozí m odstavci. Zhotovitel se zavazuje zajistit, Že pojistná smlouva
zů stane v tomto č lánku uvedené m rozsahu platná po celou dobu trvání  té to Smlouvy. V
pří padě neplatnosti č i nepředví dané ho zániku takové  pojĺ stné  smlouvy je Zhotovitel povinen
uzavŕ í t ve lhů tě 10 dnů  novou pojĺ stnou smlouvu za podmí nek, které  budou pro objednatele
alespoň stejně výhodné ' jako pojistné  podmí nky a plněnĺ  podle neplatné  nebo zaniklé  pojistné
smlouvy. Veš keré  náklady Zhotovitele souvisejí cí  s pojiš tění m dle tohoto č lánku jsou jiŽ
zahrnuty v celkové  ceně Dí la.

xv.
odstoupení

1. objednatel má právo od té to Smlouvy odstoupĺ t v zákonem stanovených pří padech a dále
v pří padě:

a) bude-li rozhodnuto o ú padku Zhotovitele

b) prodlení  s povinností Zhotovitele dokonč it etapu nebo Dí lo dle té to Smlouvy o ví ce neŽ 30
dní

c) nedodrŽování  předepsané  kvality Dí la a dohodnutých podmí nek s objednateli přes
pí semné  upozornění  objednatele, pokud Zhotovitel ani v přiměřené  náhradní  lhů tě,
poskýnuté  mu objednatelem, takto zjiš těné  vady kvality a poruš ení  dohodnutých
podmí nek neodstraní

d) nedodrŽování  postupu provádění  Dí la dle té to Smlouvy, pokud nebudou nedostatky
odstraněny ani v přiměřené  náhradní  ĺ hů tě stanovené  objednatelem v pĺ semné m
upozornění

e) Zhotovitelvstoupí  do likvidace

Ð nastane vyš š í  moc uvedená v té to Smlouvě a na dobu minimálně 30 dnů  znemoŽní
Zhotoviteli plnit závazky ze Smlouvy.

2' Zhotovitelje oprávněn od té to Smlouvy odstoupit v pří padě:

a) bude-li rozhodnuto o ú padku Zhotovitele
b) prodlení objednatele s platbou za celkovou cenu o ví ce neŽ 60 dnů

c) bude-li Zhotovitel nucen z dů vodů  na straně objednateĺ e přeruš it práce na dobu delš í  neŽ
5 měsí ců

d) objednatelvstoupí do likvidace

e) nastane vyš š í  moc uvedená v té to Smlouvě a na dobu minimálně 90 dnů  znemoŽní
objednateli plnit závazky ze Smlouvy.

3. odstoupení  od Smlouvy musí  být provedeno pí semně, jinak je neplatné . odstoupení  od
Smlouvy musĺ  být doruč eno druhé  straně. Smluvnĺ  strany se dohodly, Že odstoupenĺ  od
Smlouvy je druhé  straně doruč eno třetĺ  den po odeslánĺ  (doporuč eně) na adresu sí dla strany,
které  je odstoupení  urč eno' Za den odstoupení  od Smlouvy se povaŽuje den, kdy bylo pí semné
oznámení  o odstoupenĺ  doruč eno druhé  smluvní  straně.

4' odstoupenĺ m od Smlouvy nejsou dotč ena práva smluvní ch stran na ú hradu splatné  smluvní
pokuty a na náhradu š kody.

5. odstoupení  od té to Smlouvy je vŽdy s Úč inky EX NUNO' tedy od okamŽiku zániku Smlouvy.

6. Pokud není  výš e uvedeno jinak, v pří padě předč asné ho ukonč enĺ  té to Smlouvy se smluvní  strany
zavazuji vypořádat svá vzájemná práva a povinnosti vyplývají cí  z té to Smlouvy do 60 dnů  od
jejĺ ho ukonč ení , přič emŽ jako podklad pro vypořádánĺ  slouŽí  orientač ní  ocenění  dí lč í ch č ástí  Dí la
dle Nabí dky. Pokud k vypořádání  nedojde, pakvycházejí c z uvedené ho principu provede ocenění
objednalel, přič emŽ na výsledek bude započ Iena jiŽ" uhrazené  splátky ceny Dĺ la' Pří padný rozdí l
tj. doplatek anebo přeplatek bude uhrazen anebo vrácen do 10 pracovní ch dnů  od vypořádání
resp, oznámení  objednatele.

7. Předč asné  ukonč ení  té to Smlouvy nebude mí t vliv na nároky objednatele na odstranění
pří padných vad Dĺ la, na záruku za jakost Dí la udělenou podle té to Smĺ ouvy ani na nárok na
jakoukoli š kodu č i smluvní  pokutu, které  vznikly před ukonč ení m nebo i po ukonč ení  Smlouvy
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v dů sledku plnění  Zhotovitele. Předč asným ukonč ení m té to Smlouvy souč asně nejsou dotč ena
práva poskytnutá Zhotovĺ telem k autorské mu dí lu do okamŽiku předč asné ho ukonč enj Smlouvy'

6. V pří padě odstoupení  od Smlolvy z dŮvodu poruš ení  povinnosti Zhotovitele má objednatel nárok
na smluvní  pokutu ve výš i zadrŽené ho dle té to Smlouvy do dne odstoupení  od Smlouvy. Tuto
smluvní  pokutu je objednatel oprávněn započ í st bez dalš í ho proti přĺ padné  pohlódávce
Zhotovĺ tele. Smluvní  pokutou není  dotč en nárok na náhradu š kody vzniklé  objednaieli v celé m
rozsahu.

xvt.
Spoleěná a závěreč ná ustanovení

Smluvnĺ  strany sjednávají  právo objednatele prové st jednostranný zápoč ,et vzájemných
pohledávek, a to ivpří padě pohledávky nejisté  nebo neurč ité  ve smyslu s 1987 oosi. z
;obč anské ho zákoní ku.

NestanovĹlĺ  dohoda smluvní ch stran jĺ nak, tuto Smlouvu č ijednotlivá práva č ĺ  pohledávky zní
plynoucí  Zhotovitel není oprávněn postoupit bez předchozí ho souhlasu objednateĺ e.

3. Stane-li se některé  z ustanovení  té to Smlouvy neplatným nebo neú č inným, nemá tato
skuteč nost vliv na ostatní  ustanovenĺ  té to Smlouvy, která zů stávají  platná nebo rjč inná.
Smluvní  strany se v tomto pří padě zavazují  nahradit ustanovenĺ  neú č ĺ nné  ustanovenĺ m
ú č inným a ustanovení  neplatné  ustanovení m platným, a to tak, aby nejlé pe odpoví dalo
pů vodně zamýš lené mu obsahu a ú č elu ustanovení  neÚč inné ho nebo neplátné ho. Do doby
nahrazení  podle předchozí  věty platí  odpoví dají cí  ú prava obecně závazných právní ch
předpisů .

4. Smluvní  strany výslovně souhlasĺ  s tí m, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální  evĺ dencĺ
smluv Technické  správy komunikací  hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené  objednatelem, která
je veřejně pří stupná a která obsahuje Údaje o smluvní ch stranách, předmětu Smlouvy, č í selné
označ ení  té to Smlouvy a datum její ho podpisu. Tí mto není  dotč ena povinnost smluú ní  strany
chránit své  obchodní tajemství ve smyslu s 504 obč anské ho zákoní ku.

5. Smluvní  strany výslovně sjednávají , Že uveřejnění  té to Smlouvy v regĺ stru smluv dle zákona
c.34oĺ 2o15 sb., o zvĺ áš tní ch podmí nkách ú č innosti někteých smluv, uveřejňovánĺ  těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistĺ  objednatel.

6. Změny té to Smlouvy mohou bý' realizovány pouze formou pí semných dodatků  podepsaných
oprávněnými zástupci obou Smluvní ch stran a dle pravidel zák' č ,. 134ĺ 2016 Sb., o zadáiáni
veřejných zakázek. Faktická změna předmětu Dí la nemá, bez uzavření  dodatku, vliv na cenu
ani termí n provedenĺ  Dí la.

7. Zhotovitel i objednatel uýslovně přebí rá nebezpeč í  změny okolností .

8. KaŽdá ze smluvní ch stran potvrzuje, Že při sjednávání  té to Smlouvy postupovala č estně a
transparentně a souč asně se zavazuje, Že takto bude postupovat ĺ  přĺ  plnění  té to Smlouvy a
veš keých č innostech s nĺ  souvisejí cí ch. Smluvní  strany potvrzují , Že se seznámĺ ly se
zásadami Criminal compliance programu Technĺ cké  správy komunikací  hl. m. Prahy, a.s.
(dále jen ,,ccP'), zveřejněných na webových stránkách objednatele, zejmé na s Kodexem CCP
a zavazují  se tyto zásady po dobu trvání  smluvní ho vztahu dodrŽovat. KaŽdá ze smluvnĺ ch
stran se zavazuje, Že bude jednat a přijme opatření  tak, aby nevzniklo dů vodné  podezření  na
spáchání  trestné ho č inu č i k jeho spáchání , tj. tak, aby které kolĺ  ze smluvnĺ ch stran nemohla
být přĺ č tena odpovědnost podle zák. č ,.418ĺ 2011 sb., o trestní  odpovědnosti právnických osob
a ŕ izeni protĺ  nim nebo nevznikla trestnĺ  odpovědnost jednají cĺ ch osob podle zák. č ,. 4O12OO9
Sb., trestnĺ  zákoní k.

9. Práva a povinnostĺ  smluvní ch stran vyplývají cí  zté to Smlouvy se ří dí obč anským zákoní kem a
ostatnĺ mi pří sluš nými právní mi předpisy č eské ho právní ho řádu. Spor smluvní ch stran
v souvislosti touto Smlouvou bude rozhodován věcně a mí stně pří sluš ným obecným soudem
Č eské  republiky.

10. Tato Smlouva je vyhotovena Ve 4 výtiscí ch, z nlchŽ po dvou vyhotovenĺ ch obdrŽí  kaŽdá ze
smluvní ch stran.
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11. Tato Smlouva v plném rozsahu nahrazuje ujednání stran ohledně předmětu plnění dle této
Smlouvy, ke kteým došlo před jejĺm uzavřením.

12. Tato smlouva nabýruá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a Účinnostĺ
dnem jejího zveřejněnĺ v registru smluv.

13. Nedílnou součástítétoSmlouvy je následujícípříloha:

Příloha č.1 Podrobná specifĺkace ceny odpovídajícíplatebním milníkůrn

Příloha č.2 Seznam poddodavatelů

v Praze dne 1 6. 08. 2019
objednatel

Technická správa nikací hl. m. Prahy, a.s.
Mgr Sinčák' MBA

Generální ředitel a představenstva

$",rooPPRAHł.3
ProJclĺlovr $rdlcko Pbolĺ i.:Ęuĺon?1,go1 ooPEÓ' .

V Praze dne
zhotovitel 3 0 -07- 10il

PRAHA a.s.
Tomáš Slavíček

předseda představenstva

a.s.
lng. lvan

místopředseda

hl.m. PRAHY
Řásnovka 77018, 110

'103

a.s.
OO PRAHA 1

TECH
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