
Geodetické práce na tramvajových tratích 

 

     Č. smlouvy Objednatele: 000646 00 19 
   Č. kontraktu Objednatele:  9002002916 

Č. smlouvy Zhotovitele: 19.1191 

 

      

RÁMCOVÁ SMLOUVA O DÍLO 

 

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(dále jen „Občanský zákoník“) 
 

I. 

S m l u v n í    s t r a n y 

 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem:    Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva a  
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva 

IČO:    00005886 

DIČ:     CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:    1930731349/0800 

OR:    MS Praha, sp. zn. oddíl B, vložka 847 

 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a 

 

Sdružení pro TT 2019 

Správce: 
HRDLIČKA spol. s r.o. 

se sídlem:    nám. 9. května 45, 266 01 Tetín 

zastoupená:   Jaromírem Proškem, prokuristou 

IČO:    18601227 

DIČ:     CZ18601227, plátce DPH 

bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 

číslo účtu:    30034513/0100 

OR:    MS Praha, sp. zn.: oddíl C, vložka 4062 

 

Společník: 
GEFOS a.s. 

se sídlem:    Kundratka 17, 180 82 Praha 8 

zastoupená:   Ing. Jaroslavem Kociánem, předsedou představenstva  

IČO:    25684213 

DIČ:     CZ25684213, plátce DPH 

OR:    MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 5477 

 

 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

(společně také jako „Smluvní strany“, jednotlivě také jako „Smluvní strana“) 
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se na základě výsledku poptávkového řízení ze dne  25.6.2019, 

č. 1000202868 s názvem Geodetické práce na tramvajových tratích dohodly na uzavření této 
smlouvy podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 

„Smlouva“). 
 

 

II. 

P ř e d m ě t   s m l o u v y   a  d í l a 

 

2.1 Účelem smlouvy je vzájemná úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci jednotlivých 
objednávek s předmětem plnění uvedeným v čl. 2.2 této smlouvy (předmět díla). Dílo dle této 
smlouvy bude prováděno na základě dílčích objednávek a to dle konkrétní potřeby objednatele 

postupem stanoveným níže. 

2.2 Předmětem díla podle této smlouvy je zhotovení konstrukčních výkresů a zajištění geometrické 
polohy koleje (dále jen „Dílo“). Za části Díla dle tohoto bodu se rozumí zajištění následujících 
činnost: 

 geodetické zaměření stavby: 
- dokumentace skutečného provedení stavby vypracovaná dle GIS tramvajových tratí 

(zaměření investorských akcí kolejové části, kabelů EOV, kabelů vytápění 
výhybek, sloupů TV, kabelů uzemnění, přípojek bahníků, kabelů osvětlení 
nástupních ostrůvků; 

-  dokumentace potřebná k odevzdání na Útvar rozvoje hl. m. Prahy ke kolaudaci 
akcí; 

-  geodetické zaměření skutečného provedení stavby. 
 geodetické zaměření skutečného stavu kabelové sítě: 

-  dokumentace skutečného provedení stavby dráhových kabelů; 
-  zaměření kabelové sítě; 
-  geodetické práce při vytyčování staveb. 

 funkce úředně oprávněného zeměměřického inženýra  
-  geodetické zajištění výměn kolejových konstrukcí; 
-  tvorba technického pasportu kolejové sítě. 

 

Tato smlouva nezakládá právo zhotovitele po objednateli vyžadovat provedení budoucích 
objednávek či uzavření dílčích smluv. Smlouva nezakládá kontraktační povinnost objednatele, 
přičemž zhotovitel nemá na základě smlouvy exkluzivitu, pokud jde o provádění díla. S ohledem 

na výše uvedené nemá zhotovitel nárok na náhradu jakékoli újmy či škody, včetně škody ve 
smyslu § 1729 odst. 2 OZ, pokud objednatel dílčí smlouvu či smlouvy z jakéhokoli důvodu 
neuzavře či zhotovitele k uzavření dílčí smlouvy či smluv nevyzve. 

  

  

III. 

D o b a  a  m í s t o  p l n ě n í 

3.1 Místo plnění je sídlo objednatele, nebude-li v objednávce stanoveno jinak.  

3.2 Termíny a konkrétní místo provádění plnění budou vždy uvedeny v konkrétní objednávce. Místo 
provádění plnění je území hl. m. Prahy. 
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IV. 

C e n a   D í l a  
4.1 Cena za provedení Díla se sjednává dohodou smluvních stran a bude vždy stanovena v konkrétní 

objednávce. V objednávce stanovená cena bude v souladu s ceníkem prací dle přílohy č. 2 této 
smlouvy.  

4.2 K ceně Díla bude připočtena DPH ve výši dle daňových předpisů platných v době uskutečnění 
zdanitelného plnění.  
V objednávce sjednaná cena je konečná a neměnná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 
spojené s prováděním díla a to i za cenu dodatečných nákladů zhotovitele, jež byly vynaloženy 
v souvislosti s prováděním Díla. 
Zhotovitel dále prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 OZ, 
jehož aplikaci smluvní strany tímto vylučují. 

 

V. 

P l a t e b n í   p o d m í n k y  a  f a k t u r a c e  

5.1 Úhrada bude prováděna na základě jednotlivých daňových dokladů - faktur (dále jen „faktura“) 
vystavených Zhotovitelem po ukončení Díla a po jeho převzetí Objednatelem. Protokol o předání 
a převzetí Díla bude nedílnou součástí faktury. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den 
předání a převzetí uvedený v protokolu. 

5.2 Splatnost faktury byla smluvními stranami dohodnuta na 30 dní ode dne prokazatelného doručení 
Objednateli.  

5.3 Faktura je uhrazena řádně a včas, je-li fakturovaná částka nejpozději poslední den lhůty odeslána 
na účet Zhotovitele, uvedený v záhlaví této smlouvy. 

5.4 Faktura bude vystavena v zákonné lhůtě od data uskutečnění zdanitelného plnění a musí mít 
veškeré náležitosti účetního a platebního dokladu v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, v platném znění a daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, v platném znění. Nad rámec takto stanovených náležitostí daňového dokladu 
bude faktura obsahovat zejména tyto údaje: 

- vyznačení splatnosti; 

- číslo příslušné objednávky, číslo Smlouvy;  
- fakturovanou částku, bankovní spojení Zhotovitele; 

- razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele; 

- předávací protokol. 
5.5 V případě, že zaslaná faktura nebude mít náležitosti daňového dokladu nebo na ní nebudou 

uvedeny údaje specifikované v čl. V. této smlouvy nebo bude neúplná a nesprávná, je jí (nebo 
její kopii) Objednatel oprávněn vrátit ve lhůtě splatnosti Zhotoviteli k opravě či doplnění. 
V takovém případě se Objednatel nedostává do prodlení a platí, že nová lhůta splatnosti faktury 
běží až od okamžiku doručení opravené faktury Objednateli. 

5.6 Faktury budou Zhotovitelem odeslány ve dvojím vyhotovení na adresu Objednatele, uvedenou 

v záhlaví této smlouvy.  
5.7 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty. V případě, že 

Zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH 
uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob. 

5.8 Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zaplatí Objednatel pouze základ daně. Příslušná výše 
DPH bude uhrazena až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě příslušnému správci 
daně. 
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VI. 

P o d m í n k y    p r o v á d ě n í    D í l a 

6.1 Dílo bude prováděno na základě dílčích požadavků objednatele výhradně formou písemné 
objednávky s uvedením náležitostí objednávky dle bodu 6.4 této smlouvy. Objednávka bude 
zaslána na kontaktní adresu zhotovitele uvedenou v čl. 7 smlouvy.  

6.2 Zhotovitel akceptuje objednávku tak, že připojí podpis odpovědné osoby s otiskem razítka 
zhotovitele na formulář zaslaný objednatelem zhotoviteli a takto potvrzený formulář doručí zpět 
objednateli ve lhůtě 2 pracovních dní od doručení. Potvrzením objednávky zhotovitelem vzniká 
dílčí smlouva o dílo. V případě výhrad zhotovitele k objednávce, sdělí tyto zhotovitel objednateli 
ve lhůtě dvou pracovních dnů od obdržení objednávky. Smluvní vztah vzniká až v okamžiku 
potvrzení těchto protinávrhů objednatelem. Takto uzavřená dílčí smlouva se řídí podmínkami 
uvedenými v konkrétní objednávce a touto smlouvou. 

6.3 Zhotovitel se zavazuje akceptovat a potvrdit objednávku doručenou objednatelem postupem 
upraveným výše, a to za předpokladu, že v rámci objednávky nebude objednatel požadovat jiné 
podmínky, než uvedené v této smlouvě, resp. objednávka nestanoví takové podmínky, které by 
znamenaly změnu obsahu dílčí smlouvy dohodnutého obecným způsobem v této smlouvě. 

6.4 Objednávka musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:  
a) identifikační údaje objednatele (údaje dle obchodního rejstříku včetně spisové 

značky, sídlo, IČO, DIČ), 
b) informace o bankovním spojení objednatele, 
c) jméno a podpis oprávněné osoby za objednatele k uskutečnění objednávky včetně 

razítka objednatele, 
d) identifikační údaje zhotovitele (IČO, DIČ, případně údaje dle jiné evidence), 
e) jednoznačné určení poptávaného plnění, 
f) místo provádění díla, 
g) doba provedení díla. 

 

6.5 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením Díla jinou osobu či více osob. V takovém případě 
však za provedení Díla ručí takovým způsobem, jak kdyby Dílo prováděl sám.  

 Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádějí, že žádné údaj či ujednání v objednávce nesmí 
být v rozporu s výslovným ujednáním v této smlouvě. Dojde-li k rozporu mezi objednávkou a 
smlouvou, smluvní strany trvají na tom, že chtějí stanovit přednost ujednání v této smlouvě. 

6.6  Zhotovitel provede Dílo a odevzdá jej vždy v nejméně šestero vyhotovení.  
 

 

VII. 

S o u č i n n o s t   a   v z á j e m n á   k o m u n i k a c e   s m l u v n í c h   s t r a n 

7.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 
 nezbytné  pro řádné a včasné plnění svých závazků. 
7.2 Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které 

jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění. 
7.3 Objednatel je oprávněn požadovat konkrétní součinnost Zhotovitele kdykoliv v průběhu plnění 

Díla, a to i o víkendech, svátcích a s časovou dostupností do max. 2 hod od telefonického 

vyzvání. 
7.4 Objednatel předloží dle požadavku Zhotoviteli potřebné doklady a umožní prohlídku místa 

plnění. 
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7.5 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných 
osob, příslušných orgánů řízení projektu, pověřených pracovníků nebo statutárních orgánů 
popřípadě členů statutárních orgánů smluvních stran. 

7.6 Oprávněné osoby: 
       -  za Zhotovitele:             ve věcech technických:                             

       -  za Objednatele:  ve věcech technických: 

 

ve věcech technických: 

 

ve věcech technických: 

 

 

VIII. 

P ř e d á n í    a    p ř e v z e t í    D í l a 

8.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést Dílo dle konkrétní objednávky písemným předáním 
bezvadného Díla nebo jeho části Objednateli a v termínu stanoveném v příslušné objednávce.  

8.2 Po dokončení díla bude provedeno předávací řízení. O průběhu a výsledku předávacího řízení 
sepíší obě smluvní strany zápis - Protokol o předání a převzetí dokončeného Díla. Objednatel 

není povinen převzít Dílo, které vykazuje jakékoliv vady a nedodělky, pokud nejde o 
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání 
Díla dle této smlouvy, zejména pak funkčně. V případě převzetí předmětu Díla s vadami či 
nedodělky musí být vady a nedodělky uvedeny v zápise o předání a převzetí Díla včetně 
dohodnutých termínů jejich odstranění (převzetí díla s výhradami). Nedohodnou-li se 

smluvní strany na termínech jejich odstranění, určí je objednatel. Po odstranění vad a 
nedodělků bude sepsán protokol, ve kterém objednatel potvrdí, že vady a nedodělky byly 
odstraněny. Tento protokol se stane dodatkem protokolu o předání a převzetí dokončeného 
Díla. 
Součástí Protokolu bude kompletní soupis skutečně provedených prací podepsaný 
objednatelem.  

 

IX. 

O d p o v ě d n o s t    z a    v a d y ,   z á r u k a    z a    D í l o 

9.1 Zhotovitel je zavázán provést Dílo tak, že bude mít všechny vlastnosti a parametry 
 specifikované touto smlouvou. Nejsou-li vlastnosti kterékoli části Díla jednoznačně 
 stanoveny, Zhotovitel odpovídá za to, že tato část Díla bude mít vlastnosti, které takové 
 části Díla obvykle mají. Dílo i jeho jednotlivé části musí odpovídat zejména platným 
 právním normám ČR, platným právním předpisům a musí být provedeny úplně, kvalitně  a 

 tak aby zcela splňovaly účel předmětu díla v rozsahu a parametrech, stanovených v 
 ustanoveních této smlouvy a v objednávce. 

9.2 Zhotovitel tímto poskytuje záruku za jakost v délce 24 měsíců od protokolárního převzetí Díla. 
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9.3 Veškeré vady, na které se vztahuje záruka, je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemně. 
Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit oprávněně reklamované vady, nejpozději však do 5 
dnů od doručení reklamace zhotoviteli Reklamované vady zhotovitel odstraní na svůj náklad.  O 

odstranění vad bude sepsán protokol o odstranění vad podepsaný oprávněnými zástupci 
smluvních stran, který se stane součástí Předávacího protokolu. 

9.4 Zhotovitel musí mít uzavřenou pojistnou na částku min. 5 000 000 Kč pro případ odpovědnosti 
za škodu související s plněním této smlouvy a to s platností po celou dobu plnění požadovaných 
činností.  

X. 

S m l u v n í    p o k u t y 

10.1 V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s dokončením Díla v termínu stanoveném v příslušné 
objednávce, zavazuje se zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny Díla dle 
příslušné objednávky bez DPH za každý započatý den prodlení. 

 Pro případ porušení kterékoliv další povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy, se 
zhotovitel zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny Díla dle příslušné 
objednávky bez DPH, a to za každé jednotlivé porušení. 

10.2 Pokud Objednatel neuhradí oprávněně vystavenou fakturu ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel 
oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý 
den prodlení až do doby splnění závazku. 

10.3 Smluvní pokuty budou fakturovány samostatně. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů od 
doručení písemné faktury, tj. výzvy k úhradě smluvní pokuty, Objednatele k jejímu uhrazení 
Zhotoviteli, a to na účet Objednatele uvedený na faktuře. Faktura k uhrazení smluvní pokuty 
bude obsahovat specifikaci porušené smluvní povinnosti. 

10.4. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody, který je Objednatel oprávněn 
vymáhat zvlášť a v plné výši. Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 2050 OZ. 

 

 

XI. 

U k o n č e n í   s m l o u v y 

11.1 Dojde-li k zániku závazku vyplývajícího z této smlouvy odstoupením od této smlouvy 
 z důvodů na straně Zhotovitele, uhradí Zhotovitel Objednateli prokazatelný náklad, který 
Objednatel marně nebo zbytečně nebo neúčelně vynaložil v souvislosti s předmětem Díla. 

11.2  Smlouva se uzavírá na dobu určitou – na 4 roky ode dne jejího podpisu. Výpovědní lhůta činí 
3 měsíce a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní 
straně. Smluvní strany sjednávají, že smlouvu může vypovědět kterákoliv ze smluvních stran 
kdykoli i bez udání důvodu.  

 

XII. 

Z á v ě r e č n á    u s t a n o v e n í 
12.1 Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají 

tuto Smlouvu při svém podnikání, a na tuto Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 a 
násl. Občanského zákoníku o neúměrném zkrácení. 

12.2 Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

12.3 Jakékoliv změny a dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu a musí být podepsané 
oběma smluvními stranami. Případné dodatky k této smlouvě budou označeny jako „Dodatek“ 
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a vzestupně číslovány v pořadí, v jakém byly postupně uzavírány tak, aby dříve uzavřený 
dodatek měl vždy číslo nižší, než dodatek pozdější. 

12.4 Práva či povinností vzniklé z této Smlouvy nesmí být postoupeny bez předchozího písemného 
souhlasu druhé Smluvní strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna 
e-mailových, či jiných elektronických zpráv. Pro případ postoupení této smlouvy si strany 
ujednaly, že postoupená strana nemůže odmítnout osvobození postupitele za žádných okolností. 

12.5 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a o všech náležitostech, které 
smluvní strany měly a chtěly v této smlouvě sjednat, a které považují za důležité pro závaznost 
této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev 

učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními 
této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran. 

12.6 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními 
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této 
Smlouvy.  

12.7 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku ani za důvěrné informace a 
souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek. Zhotovitel bere na 

vědomí, že Kupující je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a že informace týkající se plnění této 
Smlouvy budou na žádost poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají a jejich poskytnutí 
nebude v rozporu se zákonem č. 106/1999 Sb.  

12.8 Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a 
účinnosti uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. 

12.9 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálů, z nichž každá strana 
obdrží po jednom. 

12.10 Každá ze Smluvních stran se zavazuje, že: 
 neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se svojí 

činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby  
 nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro jiného v 

souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby 

 učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustili 
jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, které 
by mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“), a to trestného činu přijetí úplatku 
dle § 331 TZ, trestného činu podplácení dle § 332 TZ, trestného činu nepřímého 
úplatkářství dle § 333 TZ, či jiného trestného činu spojeného s korupcí dle TZ. 

 nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce. 
12.11 Každá ze smluvních stran prohlašuje: 

 že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., 
o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen jako „ZTOPO“); 

 že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a 
dalších odpovědných osob dle ust. § 8 ZTOPO; 
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 že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení 
nebo odvrácení případných následků spáchání trestného činu; 

 že z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze ve 
smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž DPP proklamuje, že za tímto účelem 
přijal a aktivně aplikuje zejména Program předcházení trestné činnosti a Etický kodex  

 Každá ze smluvních stran se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednak tak, aby její 
jednání nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného jedné 
nebo oběma smluvním stranám ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb., o trestní 
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. 

12.12 Veškeré soudní spory vzniklé z této Smlouvy budou ve smyslu ustanovení § 89a zákona 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodovány soudem 
místně příslušným podle sídla Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost.  

12.13 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálů, z nichž každá strana 
obdrží po jednom. 

12.14 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jejím obsahem 
připojují své podpisy. 

 

 

Přílohy:  

Příloha č. 1 – modelový příklad 

Příloha č. 2 – položkový ceník 

 

 

V Praze dne:       V Tetíně dne: 
 

Za Objednatele:     Za Zhotovitele:    

  

 

____________________________   ____________________________ 

Ing. Petr Witowski     Jaromír Prošek 

předseda představenstva    prokurista 
Dopravní podnik hl. m. Prahy,   HRDLIČKA spol. s r.o. 

akciová společnost 
 

 

 

___________________________ 

Ing. Ladislav Urbánek 

místopředseda představenstva 

Dopravní podnik hl. m. Prahy,   

akciová společnost 
 


