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Č. smlouvy: 000714 00 15
Č. kontraktu: 9002001848

Smlouva o dílo
uzavřená podle ust. § 2623 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

platném znění

1. Smluvní strany

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
se sídlem: Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22
zastoupená: Ing. jaroslavem Ďurišem, předsedou představenstva

Be. Magdalenou Češkovou, místopředsedkynÍ představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1
Číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847
(dále jen ,,objednatel")

a

Energie - stavební a báňská a.s.
se sídlem: Vašičkova 3081, 272 04 Kladno
korespondenční adresa: Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5
zastoupená: Jaromírem Jágrem, místopředsedou představenstva
IČO: 45146802
DIČ: CZ45146802, plátce DPH
Bankovní spojeni: KB, a.s., pobočka Kladno
Číslo účtu: 1000141/0100
OR: MS v Praze, sp. zn.: oddíl B, vložka 1399
(dále jen ,,zhotovitel")

(společně též ,,Smluvní strany")

Smluvní strany se dohodly na základě výsledku poptávkového řízeni ze dne 7.9.2015,
č. j. 400120/2434/15 na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen ,,Smlouva").

2. Předmět a účel smlouvy a místo plněni

2.1.Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje pro Objednatele provádět nás|edujĹcĹ dílo
(jednotlivé části díla, dále jen ,,dílo"): - opravy podlahových poklopů vestibulových a
eskalátorových uzávěrů ve stanicích, vestibulech a technických prostorách pražského
metra včetně přilehlé dlažby (části podlahy).

2.2. Dílem se ve smyslu ustanovení bodu 2.1. tohoto článku smlouvy především rozumí:

· Zaměřeni stávajlclch poklopů včetně přilehlé dlažby (části podlahy)
· Výroba nových poklopů (žárově pozinkovaných, čepy nerez)
· Postupná demontáž stávajÍcÍch poklopů včetně rámů a přilehlé dlažby (části podlahy)
· Výroba provizorního zákrytu namísto odstraněných částí podlahového poklopu

vestibulového nebo eskalátorového uzávěru a přilehlé dlažby. Provizorní zákryt musí být
namontován napevno a v jedné rovině s okolní podlahou
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· Postupná montáž jednotlivých dílů podlahového poklopu včetně rámu
· Postupná pokládka přilehlé dlažby (očištěné staré, v případě poškození stávajlcí- dodávka

nové dlažby)
· Kompletní odzkoušení funkce vestibulových, či eskalátorových uzávěrů (elektricky) za

účasti objednatele a zhotovitele

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem plnění podle této Smlouvy, spadají do
předmětu jeho podnikání, pro provedení tohoto Díla je plně kvalifikován a disponuje pracovníky
v potřebném počtu a kvalifikační skladbě a vedením a prováděním Díla jsou pověřeny osoby
k tomu účelu způsobilé.

2.4. Objednatel se na základě této smlouvy zavazuje uhradit zhotoviteli za řádně provedené dílo cenu
díla sjednanou v této smlouvě.

2.5. Místem plnění jsou stanice, vestibuly a technické prostory pražského metra

3. Cena a fakturační podmínky
3.1. Strany se dohodly na ceně jednotlivých částí díla za kompletní provedeni těchto částí díla. Cena

je ujednána pevnou částkou, obsahuje veškeré náklady na kompletně dokončené jednotlivé části
d Ila, je nejvyšší přístupná a nepřekročitelná a je platná pro provádění jednotlivých části Díla.

3.2. Cena za jednotlivé části Díla (dle typu tlakového uzávěru) dle ČI. 2. této Smlouvy je uvedena
v příloze č. 1 této smlouvy.

3.3. Ke změně ceny bude možné přikročit nejdříve v roce 2018, a to za předpokladu, že dojde ke
změně ročního indexu cen vyhlášeného ČSÚ o vÍce než ± 3 % nebo v souvislosti s prokazatelnou
změnou cen vstupních nákladů o vÍce než ±5%. Případná změna ceny bude řešena, po dohodě
smluvních stran, písemným dodatkem k této smlouvě.

3.4.Jedná se o stavební a montážní práce, při kterých bude uplatňován zvláštní režim dle § 92e
zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

3.5. Faktura bude Zhotovitelem vystavena nejpozději do 15 dnů od DUZP ve dvojím vyhotovení a
odeslána na adresu Objednatele, uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Podkladem k fakturaci bude
soupis provedených prací odsouhlasený zástupci obou Smluvních stran. Za DUZP se považuje
den předání a převzetí bezvadné části Díla uvedený v předávacím protokolu, který bude přIlohou
faktury spolu se všemi případnými revizními zprávami.

3.6. Faktura bude mít veškeré náležitosti obchodní listiny, účetního a daňového dokladu. Kromě
náležitosti stanovených zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, musí obsahovat ještě tyto údaje:

· číslo smlouvy Objednatele, číslo objednávky,

· vyznačení splatnosti,

· IČO Objednatele a Zhotovitele,

· razítko a podpis oprávněné osoby,

· soupis provedených prací,

· číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA,
3.7. Splatnost faktury bude 30 dní ode dne prokazatelného doručení faktury do dispozice Objednatele.

Bude-li obsahovat jiné nesprávné údaje nebo bude neúplná, je Objednatel oprávněn ji vrátit bez
zbytečného odkladu Zhotoviteli s uvedením zjištěných nedostatků a nedostává se tak do prodlení
s její úhradou.

3.8. Od doručení nové faktury, mající veškeré náležitosti, resp. neobsahujlci jiné nesprávné údaje,
plyne nová celá lhůta splatnosti ve smyslu předchozího bodu tohoto článku Smlouvy.

3.9.Jakékoliv případné vícepráce oproti rozsahu díla sjednanému v této Smlouvě, mohou být
zahájeny pouze po písemném odsouhlasení těchto víceprací Objednatelem a po vystavení
objednávky. Objednatel v rámci uvedeného souhlasu současně odsouhlasI použitý materiál. O
těchto vícepracích bude veden samostatný ,,Deník víceprací".

)
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4. Nabyti vlastnického práva

4.1.VIastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na díle přecházejí na Objednatele dnem
předání a převzetí Díla.

5. Doba plnění

5.1, Předpokládaný termín provádění prací: Průběžně, dle finančních možností Objednatele na
základě objednávky. K plněni částí díla bude Zhotovitel vyzván Objednatelem ve lhůtě minimálně
10 pracovních dnů před požadovaným plněním.

6. Odpovědnost Zhotovitele za vady

6,1,Zhotovitel je oprávněn provést dílo zčásti prostřednictvím třetí osoby, a to na svoji odpovědnost.

6.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádným a odborným způsobem, včas a v souladu se všemi
příslušnými standardy, zákony, nařízenľmi, vyhláškami a normami platnými v České republice a
dále zaručuje, že zajistí, aby veškeré zboží, materiály a zařízenI bylo na úrovni požadované
smlouvou, objednatelem a/nebo všemi příslušnými standardy, zákony, nařízeními, vyhláškami a
normami platnými v České republice. Zhotovitel se zárukou za jakost zaručuje, že dílo bude mít po
celou záruční dobu vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přIlohami (včetně výrobní
výkresové dokumentace). Pokud jsou uvedené normy nebo doporučení mezi sebou v rozporu,
rozhodujÍcÍ pro účely této smlouvy bude nejpřisnějšľ předpis, norma či doporučeni,

6.3,Zhotovitel je povinen provést dílo jeho řádným ukončením a předáním. Zhotovitel odpovídá,
zejména za to, že dílo bude v souladu s technickými normami a to jak při převzetí Objednatelem,
tak i v záruční době, která činí 60 měsíců a počíná běžet předáním a převzetím díla.

6.4, Po dobu trvání záruky se Zhotovitel zavazuje k opravě a k výměně vadných částí díla
za bezvadné. zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění Objednatelem reklamovaných vad a
tyto vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však v nás|edujících termlnech, pokud se
Smluvní strany písemně nedohodnou jinak:

· U vad, které mají za následek ohroženi bezpečnosti cestujIcich, nebo v jejich důsledku
hrozí uzavření stanice metra je Zhotovitel povinen nezávisle na tom, zda reklamaci
uznává, nastoupit k jejich odstranění bez prodlení (nejpozději však12 hodin od doručeni
reklamace) a tyto vady odstranit do 48 hodin od doručení reklamace.

· U ostatních vad se Zhotovitel zavazuje nastoupit k jejich odstranění nejpozději do 12
hodin od doručení reklamace a tyto vady odstranit do 10 dnů od obdržení reklamace

Důvodnost reklamace Objednatele v případech, kdy ji Zhotovitel neuzná, bude zjištěna
znaleckým posudkem, který zajistí Objednatel. v případě, že reklamace bude uznána
důvodnou, ponese Zhotovitel náklady na jeho vyhotovení. Pokud bude reklamace
neoprávněná, uhradí Objednatel Zhotoviteli všechny náklady, které v souvislosti
s odstraněním neoprávněně reklamované vady účelně vynaložil.

6.5. V případě, že Zhotovitel nezahájí odstranění vady Díla (z odpovědnosti za vady i ze záruky za
jakost) ve lhůtě podle této Smlouvy nebo pokud vada Díla (z odpovědnosti za vady i ze záruky za
jakost) nebude odstraněna v termínu podle této Smlouvy způsobem určeným v souladu s touto
Smlouvou, má Objednatel právo zajistit odstranění takové vady Díla jinou osobou, a to na náklady
Zhotovitele.

7. Smluvní sankce

7.1.V případě prodlení Zhotovitele:

7.1.1. s předáním dokončeného díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý, byť jen započatý den prodlení

7.1.2.S odstraněním vad je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5
% z celkové ceny díla za každý, byt' i jen započatý den prodlení.
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7.1.3.se zahájením odstraňování vad v Záruční době je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení pro vady bránící
provozu a 3000,-KČ za každou vadu a každý den prodlení pro ostatní vady.

7.1.4.S odstraňováním vad v Záruční době je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní
pokutu ve výši 5000,-KČ za každou vadu a každý den prodlení pro vady bránicí provozu
a 3000,-KČ za každou vadu a každý den prodlení pro ostatní vady.

7.2. V případě porušení povinností ze strany Zhotovitele, které budou mít za následek uzavření stanice
metra v souvislosti s prováděním předmětných prací a v případě porušení bodu 9.17. této
smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- kč za každý
jednotlivý případ porušeni.

7.3.V případě porušení ustanoveni článku 9. této smlouvy (vyjma bodu 9.17.) je zhotovitel povinen
zaplatit smluvní pokutu Kč 5 000,-- za každý jednotlivý případ.

7.4. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být kombinovány. Uplatnění jedné smluvní pokuty
nevylučuje souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty za porušení stejné povinnosti.

7.5. Nárokem na smluvní pokutu není dotčen nárok na náhradu škody, a to ani ve výši přesahujicí
smluvní pokutu. V případě, kdy bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává právo na náhradu
škody zachováno, a to v plné výši. Pokud jakýkoliv právní předpis stanovi pokutu (penále) pro
porušení smluvní povinnosti (kdykoliv během trvání této Smlouvy), nebude takovým nárokem nijak
dotčeno právo na náhradu újmy a/nebo právo na smluvní pokutu. Vznik práva na smluvní pokutu
se rovněž nijak nedotýká případného práva na úroky z prodlení.

7,6, Smluvní strana, která poruší svou povinnost vyp|ývajĹcĹ z této Smlouvy, je povinna nahradit
veškerou škodu tím způsobenou druhé Smluvní straně v souladu s touto Smlouvou a s platnými
právními předpisy.

7.7. 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.

7.8. Objednatel je oprávněn své nároky vyp|ývajÍcĹ z porušení této Smlouvy uspokojit jakýmkoli
zákonným způsobem, včetně započtení nároku proti kterékoli pohledávce Zhotovitele vůči
Objednateli (a to i tehdy, pokud nárok Objednatele není dosud splatný).

7.9. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že povinnost zai)|atjt smluvní pokutu není závislá na
zavinění.

8. Povinnost součinnosti Objednatele
8.1. Objednatel umožní Zhotoviteli přístup na místo provádění Díla.

9. Práva a povinnosti Zhotovitele
9.1 Zhotovitel je oprávněn provádět celé dílo osobně, nebo jeho část prostřednictvím subdodavatelů

uvedených v Příloze č. 2. Prostřednictvím subdodavatelů je Zhotovitel oprávněn provádět tyto
části díla: Pomocné stavební práce, kamenické práce.

9.2 Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal subdodavatele, který není
způsobilý nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně
zajistit nápravu. Odvoláním subdodavatele nebudou změněny termlny dokončení ani cena díla.

9.3 V případě, že bude zhotovitel provádět část díla pomoci subdodavatele, odpovídá objednateli tak,
jako by dílo prováděl sám.

9.4 Od okamžiku převzetí staveniště až do odstraněni vad a nedodělků povede zhotovitel stavební
deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele
(jeho jméno bude uvedeno ve stavebním deníku) zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla.

9.5 Deník bude kdykoliv v pracovní době k dispozici objednateli a technickému dozoru objednatele ke
kontrole a provádění zápisů..
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9.6 Deník bude veden se dvěma průpisy.
9.7 Veškeré požadavky smluvních stran uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány, nebo

uvedeno stanovisko oprávněného zástupce druhé strany, jinak jsou považovány za neplatné.
Obě smluvní strany se zavazují vyjádřit se k zápisu ve stavebním deníku nejpozději ve lhůtě 3
pracovních dnů, pokud bude situace na stavbě vyžadovat okamžité řešení s ohledem na postup
prací, zavazuji se smluvní strany projednat příslušné požadavky bezodkladně.

9.8 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v souladu s ustanovenľm § 2393 občanského
zákoníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem ve stavebním deníku. Bude
potvrzovat soupisy provedených prací. Tento pracovník je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele
příkaz přerušit práce, pokud není přítomen odpovědný pracovník zhotovitele a hrozí nebezpečí
poškození díla nebo je ohroženo zdraví či život pracovníků či třetích osob a rovněž v dalších
případech (např. když zhotovitel provádí dílo odlišně od objednatelem předložené výrobní
výkresové dokumentace bez jeho odsouhlasení, nekvalitně apod.).

9.9 Pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodu na straně objednatele zcela bezdůvodně,
zavazují se smluvní strany projednat případnou částku, o kterou se upraví cena vzhledem
k prokázaným nákladům, vzniklým zhotoviteli z důvodu tohoto přerušeni. Následně případný
zástupce objednatele či objednatel sám projedná se zhotovitelem případnou změnu termlnu
dokončení díla. Lhůta prodloužení termínu dokončení díla však nesmí překročit dobu, po kterou
bylo přerušeno plněni díla.

9.10 Objednatel je oprávněn zastavit/přerušit plnění díla pokud dochází k opakovanému poškozováni
majetku Objednatele.

9.11 Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat obecně závazné právní předpisy a technické
normy (včetně ČSN), vztahujlcí se k jeho provedení, řídit se touto Smlouvou, pokyny Objednatele
a podklady, které mu byly či budou objednatelem předány a postupovat v souladu s jeho zájmy.

9.12 Zhotovitel je rovněž povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci či subdodavatelé, kteří se podňejí na
provádění Díla a mají přístup na místo provádění díla, dodržovali veškerá opatření k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární ochrany a ochrany životního prostředí,
vyp|ývající ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
z příslušných obecně závazných právních předpisů a podmínek daných realizací díla nebo
stanovených Objednatelem.

9.13 Povinnosti Zhotovitele je předcházet pracovním rizikům, odstraňovat je a učinit opatřeni nutná
pro ochran u bezpečnosti a zdraví zaměstnanců včetně jejich vybavení odpovídajĹcÍmi
ochrannými pracovn Imi pomůckami. Zaměstnanci Zhotovitele musí být seznámeni s |egis|ativními
předpisy v oblasti bezpečnosti práce, v oblasti životního prostředí a jsou povinni je dodržovat.

9.14 Zhotovitel musí mít po celou dobu plnění Smlouvy dostatečné technické vybavení k prováděni
požadovaných prací.

9.15 Vstup na místo plněni díla bude umožněn pouze zaměstnancům, kteří budou proškoleni
z příslušných vnitropodnikových předpisů objednatele a BOZP (proškolení odpovědného
zástupce zhotovitele provede zástupce objednatele na vyžádání před zahájením plnění).
odpovědný zástupce Zhotovitele provede proškolení dalších zaměstnanců sám a budou
vybaveni dle ČSN EN 471 výstražnými oděvy s vysokou viditelnostL

9.16 Zhotovitel je dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění (dále jen ,,zákon q
odpadech"), původcem odpadů vznjkajÍcĹch při provádění díla. Zhotovitel se zavazuje, že tento
odpad bude ekologicky odstraňovat na své náklady v souladu se zákonem o odpadech.

9.17 Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu
souvÍsejÍcÍ s plněním předmětu této Smlouvy v rozsahu minimálně 10.000,000,- Kč (slovy:
desetmilionůkorunčeských) za pojistné období, a to po celou dobu trvání této Smlouvy.

9.18 Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se při provádění
díla nebo v souvislosti s ním dozví. Objednatel je ve smyslu ustanovení zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinnou osobou ve vztahu
k poskytováni informací na základě žádosti o informace.

9.19 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací poptávkového
řízeni, s rozsahem a povahou plnění, které bude plnit na základě této Smlouvy, že jsou mu

J
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známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a že disponuje takovými kapacitami a
odbornými znalostmi, které jsou k plnění nezbytné.

9.20 Zhotovitel odpovídá za správné zatřídění stavebních a montážních prací do čkelniku kódu
klasifikace produkce CZ-CPA platného od 1. ledna 2008.

9.21 Práce v tunelech metra včetně přesunů, zvážení materiálu a vyklizení pracoviště budou
prováděny pouze v nočních výlukách zpravidla pondělí - pátek (od 1 :00 hod do 3 :30 hod) na
základě Objednatelem schválené žádanky na práci (požadavky zhotovitele na zaváženi
materiálu, budou předány vždy v pondělí nejpozději týden před požadovaným termínem), v
souladu s výlukovým plánem Objednatele. Přehled směn Objednatel předá zhotoviteli vždy ve
čtvrtek pro nás|edující týden. Práce mohou být přerušeny s ohledem na provozní potřeby
Objednatele.

9.22 Práce musí být prováděny tak, aby byl umožněn provoz metra bez jakéhokoliv omezení a
ohrožení cestujkľch.

9.23 Zhotovitel může započít s plněním díla na základě uděleni ,,Souhlasu k činnosti cizí organizace
v metru", který na základě žádosti vydá Objednatel a bude povinen respektovat podmínky v něm
stanovené.

10. Splněni závazku Zhotovitele a kontaktní osoby:
10.1 O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíší obě Smluvní strany zápis - Protokol o předání a

převzetí dokončeného díla podepsaný oběma Smluvními stranami.
10.2 V průběhu přejimacího řízení předá Zhotovitel Objednateli zejména nás|edujÍcÍ doklady:

· písemné prohlášeni Zhotovitele o tom, že předávané Dílo bylo provedeno a dokončeno v
souladu s příslušnými zákony, normami a standardy, s řádnými technologickými postupy,

T"" """m
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· originál stavebního deníku,

· prohlášení o shodě použitých materiálů

· doklad o uložení odpadu ze stavební činnosti,

· další doklady požadované Objednatelem.

10.3 objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje jakékoliv vady a nedodělky. 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 předáni a převzetí
dokončeného díla.

10.4 Za objednatele ve věcech smluvních je oprávněn jednat:
Veřejné zakázky, poptávková řízeni
Za objednatele ve věcech technických a provozních je oprávněn jednat:
odboru Provozně - technický

Za zhotovitele ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

Za zhotovitele ve věcech technických a provozních je oprávněn jednat:

11. Zánik Smlouvy, odstoupeni od Smlouvy
11.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu 4 let ode dne jejího uzavření.
11.2. Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Stran.

6



)'r

SoD Č. 000714 00 15

l

11.3. objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit pokud Zhotovitel není schopen pInit své
závazky ve smluvené době nebo vstoupil do insolvenčnľho řízenľ, likvidace nebo zrušení
(kromě případů fúze) nebo je platebně neschopný či provádí vyrovnání s věřiteli nebo
postoupení ve prospěch svých věřitelů nebo souhlasI, že bude plnit smlouvu pod dohledem
výboru věřitelů nebo pokud jsou vyrovnání či mimosoudní vyrovnání zadluženosti zahájena proti
zhotoviteli řIzení nebo jsou přijata usnesení v souvislosti se zrušením nebo likvidací nebo pokud
se činí opatření k uplatnění zástavního nároku na podstatnou část majetku zhotovitele nebo je-li
činěn úkon nebo dochází k okolnosti ohledně zhotovitele nebo jeho majetku, která má
podstatný podobný účinek na výše uvedené úkony či okolnosti nebo byla na jeho majetek
nařízena exekuce nebo pokud zhotovitel:
(a) odmítl bez vážných důvodů plnění smluvních povinností l přes předchozí písemnou výzvu

odmítl splnit smluvní závazek,
(b) bez rozumného důvodu nezahájil dílo,
(C) se ocitne v prodlení se splněním termínů o vÍce než 10 (deset) pracovních dnů, vyjma

objednatelem písemně odsouhlasených posunů těchto termínů,
(d) přes písemné upozorněni provádí svoje práce neodborně nebo v rozporu se schválenou

dokumentaci nebo používá ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než
schválených materiálů, což se hodnoti pro tento případ jako podstatné porušeni jeho
smluvních povinností

(e) přes předchozí písemné upozornění zástupce objednatele jinak opakovaně a hrubě neplní
své povinnosti podle smlouvy,

(f) nepředal pojistnou smlouvu.

1 1.4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:
(a) bylo vydáno a nabylo právní moci rozhodnuti o úpadku Objednatele, nebo
(b) Objednatel vstoupil do likvidace nebo byl zrušen (kromě případů fúze nebo přeměny).

12. Závěrečná ujednání
12.1 Tato smlouva a práva a povinnosti z ni vzniklá (včetně práv a povinností z porušení této

smlouvy, ke kterému došlo nebo dojde) se budou řídit zákonem Č,89/2012 Sb., občanský
zákoník.

12.2 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany
měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy.
žádný projev 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 stran.

12.3 Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoli svou pohledávku za objednatelem (splatnou nebo
dosud nesplatnou) proti jakékoli pohledávce objednatele za zhotovitelem {splatné nebo dosud
nesplatné) bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn započíst
jakoukoli svou pohledávku za zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoli
pohledávce zhotovitele za objednatelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez dalšího.

12.4 Zhotovitel není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této smlouvy bez
předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel je oprávněn převést veškerá práva a
povinnosti z této smlouvy (včetně této smlouvy jako celku) na jakoukoli jinou osobu i bez
souhlasu zhotovitele. Pro případ postoupení této smlouvy strany vylučují právo zhotovitele
podle § 1899 Občanského zákoníku v souvislosti s takovým postoupením smlouvy. Postoupení
této smlouvy nebo jakékoli její části zhotovitelem je vůči objednateli účinné ode dne účinnosti
písemného souhlasu objednatele s takovým postoupením. Postoupení této smlouvy nebo
jakékoli její části je vůči Zhotoviteli účinné okamžikem, kdy bude zhotoviteli postoupení této
smlouvy oznámeno.

12.5 Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí
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zachovávaných obecně či v odvětví týkajIcIm se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve
smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou
vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

12.6 Strany vylučují aplikaci nás|edujÍcĹch ustanoveni občanského zákoníku na tuto smlouvu: §
2591, § 2594, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2609, § 2611, § 2620 odst. 2, § 2627, § 2628 a § 2630
odst, 2 Občanského zákoníku na tuto Smlouvu a na veškerá práva a povinnosti Stran vzniklé na
základě této Smlouvy.

12,7 Tato smlouva může být měněna pouze písemně. písemný dodatek musí být opatřen datem a
podpisy obou smluvních stran na téže listině. Za písemnou formu nebude pro tento účel
považována výměna e- mailových či jiných elektronických zpráv.

12.8 Objednatel může namítnout neplatnost smlouvy a nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení
písemné formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

12.9 V případě podstatného porušení smlouvy jednou ze stran může druhá smluvní strana odstoupit
od smlouvy do 15 pracovních dnů.

12.10 Jestliže jakýkoliv závazek vyp|ývajĹcÍ z této Smlouvy nebo jakékoliv ustanovení této Smlouvy
(včetně jakéhokoli jejího Odstavce, Článku, věty nebo slova) je nebo se stane neplatným,
nevymahatelným a/nebo zdánlivým, pak taková neplatnost, nevymahatelnost a/nebo zdánlivost
neovlivní ostatní ustanovení této Smlouvy. Strany nahradí tento neplatný, nevymahatelný
a/nebo zdánlivý závazek takovým novým platným, vymahatelným a nikoliv zdánlivým
závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné miře odpovídat předmětu původního
odděleného závazku. Ukáže-li se některé z ustanovení této Smlouvy (včetně jakéhokoli jejího
Odstavce, Článku, věty nebo slova) zdánlivým, posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení
Smlouvy obdobně podle ustanoveni § 576 Občanského zákoníku.

12.11 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla zveřejněna na webových
stránkách www.dpp.cz, které jsou veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašujI, že skutečnosti
uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona
Č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, ani za důvěrné informace a souhlasI s jejich užitím a
zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek.

12.12 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi Stranami (tj. podpisem
této Smlouvy poslední Stranou). Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze
smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

)

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přňohy:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka - výkaz výměr
PřIloha č. 2 - Seznam subdodavatelů

V Praze dne:- 1 -:?(15 b

'"°'j"""""

Ing. Jaroslav Ďuriš
předseda představenstva
Dopravní počin ik hl. m. Prahy,
akciová společnost

Bc. Magdalena Češková
místopřédsedkyně představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

V Kladně dne:

Za Zhotovitele: _

Jaromlr Jágr
místopředseda představenstva
Energie - stavební a báňská a.s.

8
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Podlahové poklopy pro jednotlivé typy tlakových uzávěrů -
cenová nabídka na opravu

Předpokládaný
podlahový poklop pro počet oprav Jednotková cena za Celková cena za opravu

uzávěr typu poklopů za 1 rok opravu poklopu (KČ) poklopů za 1 rok (KČ)
(ks)

1032930

863532

1218552

698540

301927,2

316210

406273,6

217035,2

Celková cena oprav všech podlahových poklopů 5055000
tlakových uzávěrů za 1 rok (KČ)

l



"
podlahový poklop vestibulového uzávěru typu

Položka č. Specifikace položky Jednotka Množství Jednotková cena (KČ) Cena celkem (KČ)
1 Demontáž stávajícího poklopu včetně přivařeného rámu kpl 6560
2 Demontáž stávajÍcÍ dlažby brň 2800
3 výroba provizorního zákrytu kpl 1876
4 Materiál - poklop cca 135 kg kpl 4725
5 výroba nového poklopu 2 780 x 900 mm ks 17539
6 Rám s ložisky; L=2 780 mm ks 1848
7 Rám L 40x40X4 - 2 780 mm ks 1010
8 Pozinkováni všech části poklopu včetně rámu kpl 6309
9 spojovací a těsnicí materiál brň 1786,4
10 Zbroušeni a zarovnáni příslušné části rámu uzávěru brň 252
11 Montáž poklopu kpl 11431
12 Antikorozní nátěr příslušné části rámu uzávěru brň 140
13 Doprava materiálu a zámečníků kpl 7700
14 Očištění stávajÍcÍ dlažby brň 1568
15 Očištěni a vyrovnání podkladu pod dlažbu brň 2128
16 Dodávka nové dlažby v případě poškozeni stávající m' 18200
17 Pokládka dlažby brň 6160
18 Spárováni brň 4760
19 Doprava kameníků a materiálu na opravu podlahy kpl 3850

Cena celkem 100642,4

K

Skutečné provedeni podlahových poklopů tlakových uzávěrů nemusí zcela odpovídat výkresové dokumentaci. Proto je nutné před opravou každého poklopu
provést jeho zaměření a rozměry přizpůsobit skutečnosti.

L



podlahový poklop vestibulového uzávěru typu

Položka č. Specifikace položky Jednotka Množství Jednotková cena (KČ) Cena celkem (KČ)
1 Demontáž stávajícího poklopu včetně přivařeného rámu kpl 8084
2 Demontáž stávající dlažby bm 5400
3 výroba provizorního zákrytu kpl 3371
4 Materiál - poklop cca 88 kg kpl 6160
5 výroba nového poklopu 1 880 x 820 mm ks 21614
6 Rám s ložisky (L = 2 618) ks 7128
7 Rám L 40X40X4 - 5 400 ks 1960
8 Pozinkováni všech částí poklopu včetně rámu kpl 8600
9 spojovací a těsnící materiál brň 6642
10 Zbroušení a zarovnání příslušné části rámu uzávěru brň 486
11 Montáž poklopu kpl 13552
12 Antikorozní nátěr příslušné části rámu uzávěru brň 270
13 Doprava materiálu a zámečníků kpl 7700
14 Očištěni stávající dlažby brň 3024
15 Očištěni a vyrovnáni podkladu pod dlažbu brň 4104
16 Dodávka nové dlažby v případě poškození stávajIcI m' 35100
17 Pokládka dlažby brň 11880
18 Spárování brň 9180
19 Doprava kameníků a materiálu na opravu podlahy kpl 3850

Cena celkem 158105

4

Skutečné provedení podlahových poklopů tlakových uzávěrů nemusí zcela odpovídat výkresové dokumentaci. Proto je nutné před opravou každého poklopu
provést jeho zaměřeni a rozměry přizpůsobit skutečnosti.
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podlahový poklop vestibulového uzávěru typu

Položka č. Specifikace položky Jednotka Množství Jednotková cena (KČ) Cena celkem (KČ)
1 Demontáž stávajícího poklopu včetně přivařeného rámu kpl 13573
2 Demontáž stávajIcí dlažby brň 6000
3 výroba provizorního zákrytu kpl 3375,8
4 Materiál - poklop levý cca 128 kg kpl 4480
5 Materiál - poklop pravý cca 128 kg kpl 4480
6 výroba nového poklopu levého 2 975 x 870 mm ks 18144
7 výroba nového poklopu pravého 2 975 x 870 mm ks 18144
8 Rám s ložisky (L = 2 912) ks 7920
10 Rám L 40x40x4 - 5 960 ks 2164
11 Pozinkováni všech částí poklopu včetně rámu kpl 12070
12 spojovací a těsnÍcÍ materiál brň 8208
13 Zbroušení a zarovnáni příslušné části rámu uzávěru brň 540
14 Montáž poklopu kpl 21868
15 Antikorozní nátěr příslušné části rámu uzávěru brň 300
16 Doprava materiálu a zámečníků kpl 7700
17 Očištěni stávající dlažby brň 3360
18 Očištěni a vyrovnáni podkladu pod dlažbu brň 4560
19 Dodávka nové dlažby v případě poškození stávajici m' 39000
20 Pokládka dlažby brň 13200
21 Spárováni brň 10200
22 Doprava kameníků a materiálu na opravu podlahy kpl 3850

Cena poklopu vyrobeného dle výrobní výkresové dokumentace celkem 203136,8

Navýšeni ceny poklopu při dvojnásobném počtu příčných výztuh ( 13898,4

Cena poklopu s dvojnásobným počtem příčných výztuh celkem ( 217035,2

4

Skutečné provedení podlahových poklopů tlakových uzávěrů nemusí zcela odpovídat výkresové dokumentaci. Proto je nutné před opravou každého poklopu
provést jeho zaměření a rozměry přizpůsobit skutečnosti.
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energáe
Energie - stavební a báňská a.s., Vašíčkova 3081, 272 04 KLADNO

STAVEBNĹA BÁŇSKÁ
zapsána v obchodním rejstříku vedenem'"Mě$tským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1399

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
subdodavatelé

ve smyslu ustanoveni § 44 odst. 6 zákona č, 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

k zakázce ,,Oprava podlahových poklopů vestibulových a eskalátorových uzávěrů ve stanicích metra"

prohlašuji tímto čestně, jakožto statutární zástupce dodavatele, společnosti Energie - stavební a báňská a.s.,
se sídlem Vašičkova 3081, 272 04 Kladno, IČ: 45146802, že:

dodavatel bude realizovat předmětnou veřejnou zakázku vlastními kapacitami.

V Kladně dne 27. 8. 2015

Jaromír JÁGR
místopředseda představenstva

Energie - stavební a báňská a.s.
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