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sMLouVA o oíl_o

uzavÍená podle s 2586 a násl' zákona č'89l2o12 sb., občanský zákoník
(dále jen ,,občanský zákoník'')

číslosmlouvy objednatele: N3l19l 423on 6

ěíslo smlouvy zhotovltele: 19_321'23o

t.

Smluvní strany

1. objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Rásnovka 77018,1 10 00 Praha 1- StaréMěsto
lČo:oeąąĺzaa
olt: c203447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B
20059
Bankovní spojení:

zastoupená: Mgr. Jozefem Sin a předsedou představenstva
proÍ. lng. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejich Dodatků jsou oprávněni zastupovat
objednatele dva členovépředstavenstva společně, z nichŽ nejméně jeden musí
b1ýt předsedou anebo m ístopředsedou představenstva.

Při podpisu tétoSmlouvy a jejích Dodatkůs hodnotou plnění do 2 mil. Kčje
oprávněn zastupovat objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě
zmocnění uděleného představenstvem, Mgr. Jozef Sinčák, MBA, generální ředitel
a předseda představenstva, pověřený vedením investičnísekce.

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

(téŽ jen ,,TSK, a.s.")

2. Zhotovite!: SUDOP PRAHA a.s.
se sídlem olšanská 2643l1a, 130 80 Praha 3
lČo: 25793349
DlČ: cz25793349
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,

vloŽka 6088
Bankovní spojení
č.ú.:
zastoupena: '
lng. Tomáš Slavíček,předseda představenstva
lng' lvan Pomykáček, místopředseda představenstva
Mgr. lng. Eva Kudynová Klimtová, místopředseda představenstva

Při právním jednání v písemnéformě musí biit společnost zastoupena dvěma členy
představenstva, z toho vŽdy předsedou představenstva nebo místopředsedou představenstva'

osoby zmocněné k jednání:
- ve věcech smluvních: lng. ota Heller
- ve věcech technických: NaděŽda Krákorová
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\t ^ří oadě změny ú dajů  uvedených v bodě 1 a 2 č lánku l té to smlouvy je povinna smluvní  strana,

i' i}iÄ  ,mena nastala, informovat o ní  druhou smluvní  stranu, a to prů kazným způ sobem a bez

in*Leneno odkladu. V pří padě, Že z dů vodů  nedodrŽení  nebo poruš ení  té to povinnosti dojde ke

Í řáä ě zavazuje se strana, která š kodu způ sobĺ la, tuto nahradit bez zbyteč né ho odkladu, co

L to'u bude poš kozenou stranou vyzvána'

il.
Úvodní  ustanovení

VZHLEDEM K TOMU ZE,

A) Dne 12. 1.2017 byla s ú č inností  ke dni 1.4' 2017 uzavřena mezi objednatelem a hlavní m
městem Prahou (pro ú č ely té to Smlouvy té Žjako ,,HLMP") smlouva o zajiš tění  správy majetku
a výkonu dalš í ch č inností , kdyŽ na základě 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 ,,Ří č anova, Praha 6, č . akce 1010 - vypracování
PD a zajiš tění  lc", (pro ú č ely té to Smlouvy té Žjako ,,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 ní  obsaŽené ;

D) Zhotovitel prohlaš uje, Že splňuje veš keré  podmĺ nky a poŽadavky v té to Smlouvě stanovené  a
je oprávněn tuto Smlouvu uzavřĺ t a řádně plnit závazky v ní  obsaŽené , a ke dni podpisu té to
Smlouvy není  v ú padku ani v likvidaci, a ż e návrh na zahĄení  insolvenč ní ho ří zení  vů č i
Zhotoviteli nebyl zamí tnut pro nedostatek jeho majetku, a zavazuje se udrŽovat toto prohláš ení
v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o vš ech skuteč nostech, které  mohou mí t
dopad na pravdivost, ú plnost nebo přesnost předmětné ho prohláš ení ,

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

1il.

Předmět smlouvy

1' Předmětem smlouvv ie zhotovení  dí la ,,Ří č anova, Praha 6, č . akce 1010 - vypracování  PD
a zajiš tění  lC".

Předmětem plnění  je vypracování  projektové  dokumentace (dále jen ,,PD") ke stavební mu
povolení  v podrobnostech pro výběr zhotovitele a provádění  stavební ch pracĺ  a to vč . zajiš tění
inŽenýrské  č innosti (lc)pro zajiš tenĺ  opravy komunikace a chodní ků  ulice Ří č anova v ú seku
Bělohorská - 8' Listopadu v Praze 6.

Popis stavby:

Komunikace vykazuje mnoho propadlin a nerovností v Úsecí ch s dlaŽbou, pod Živič ným krytem
je nutné  odstranit dlaŽbu a nahradit Živĺ č nou konstrukcí  dle laboratoře. V ostatní ch ú secí ch
dojde k opravě obrusné  a loŽné  vrstvy s Vyspravení m podkladní ch vrstev. Chodní ky budou
z vápencové  a ŕ ezané  z mozaikové  dlaŽby, dále dojde k Úpravě zelených pásů , vyrovnání  a
doplnění obrub a ú pravě vnějš í ch znakŮ inŽenýrských sí tí .

(dále jen ,,dí lo").

Mí sto realizace dí la: Mí stem plnění  dí la je Praha 6, ul. Řĺ č anova V Úseku Bělohorská
_ 8. listopadu a sí dlo Zhotovitele a mí stem předání  sí dlo objednatele.

a
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3.

4

ŹL^+^\/iÍ el se zavazuje řádně prové st dí lo v rozsahu a za podmí nek dohodnutých v té to

_'_lll"ä . 
-L 

ieií muŽ uzavření  je objednatel oprávněn na základě smlouvy o dí lo mezi hl. m'

;;;ffi; oo1é onatelem a Ve stanovené  době předat dí lo objednateli' objednatel se zavazuje,

Łe"aoxoneené  dí lo převezme a zaplati za jeho zhotovení  dohodnutou cenu.

Dí lo bude provedeno v souladu s podmí nkami výběrové ho ří zení ' přijatou nabí dkou zhotovitele,
""iJJ"nou projektovou dokumentacĺ  a v souladu se stavební m zákonem č ' 183/2006 Sb.'

v platné m zné ní , a předpisy souvisejí cí mi'

tv.
Doba plnění  dí Ia

1' Termí n zahájení  plnění :

2' Termí ny dí lč í ch plnění :

Předání  PD k připomí nkám

ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv

do 80 dnů  od zahĄení  plnění

Předání  odsouhlasené  PD a podání  Žádosti
o stavební povolení : do 150 dnů  od zahájení  plnění

Termí n ukonöení  dí la, tj. předání  stavební ho povolení
s nabýí m právní  moci, Územní ho souhlasu, rozhodnutí : do 200 dnů  od zahĄení  plnění

Závaznost uvedených termĺ nů  je podmí něna dodrŽení m zákonných lhů t pro vyjádření  č i pro

vydání  rozhodnutí  pří sluš ných správní ch orgánů  č i Úřadů , jejichŽ vydání  je třeba k řádné mu
piovedení  Dí la. Při nedodrŽení  lhů t dle předchozí  věty se prodluŽuje Zhotoviteli 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 termĺ n pro dokonč ení
dí lč í ho č i celkové ho plnění  Dí la od takové ho dodrŽení  zákonné  lhů ty odvislý, a pokud toto

nedodrŽení  nebylo zapří č iněno prodlení m Zhotovitele s plnění m jeho Smlouvou zaloŽených
povinností . K prodlouŽení termí nu pak docházĺ  pří mo na základě tohoto odstavce bez potřeby

uzavŕ í t dodatek ke Smlouvě.

Zhotovitel prohlaš uje, Že je seznámen s podmí nkami realizace Dí la a ujiš ť uje objednatele,
Že Dí lo lze prové st za podmí nek stanovených touto Smlouvou.

V.
cena dí la

1' Cena za zhotovení  dí la v rozsahu č l. lll. té to smlouvy je:

Getkem cena za dí lo bez DPH : 1.508.000,- Kč
DPH: 316.680'' Kč
Gena ceIkem vč etně DPH : 1.824.680'' Kč

Podrobnou specifikaci ceny tvoří  pří loha č ' 1'

2' Cena Dí la je stanovena jako cena pevná za Dilo v rozsahu té to Smlouvy. Sjednaná cena
obsahuje veš keré  práce a dodávky, sluŽby, náklady, poplatky, daně, odvody a výkony, kteých
(jejichŽ vynaloŽení ) je třeba trvale č i doč asně kzahď1ení , provedení  a dokonč ení
ż hôtovované ho Dí la, byť  i tyto nejsou v té to Smlouvě výslovně uvedeny. Pokud není  v té to

Smlouvě výslovně uvedeno jinak, zahrnuje cena Vš e, co je nezbytné  k řádné mu provedení
Dí la.

3. Cena nemů Že biýt měněna jednostranným ú konem Žádné  ze Smluvní ch stran. Kjaké koliv
změně ceny mů Že dojí t pouze formou pĺ semné  dohody Smluvní ch stran uč iněné  formou
dodatku k té to Smlouvě.
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Zhotovitel nese nebezpeč í  změny okolností  ve smyslu ust

záKoniku'

s 2620 odst' 2 obč anské ho
4.

vt.
Platební  podmí nky

1. objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu Ve výš i dohodnuté  v č l. V. Právo fakturovat" 
u'ńikn" znoioviteli po provedení  prací  a po předání  a převzetí  předmětu dí la nebo jeho č ásti za
podmí nek stanovených v tomto č lánku ní Že. Dí lč í  faktury budou vystaveny po splněnĺ  dí lč í ho a

i<oneč né ho plnění  dle č l. lV. odst. 2 a 3, a to ve výš i dle pří lohy č . 1' té to smlouvy.

2. Splatnost faktur je sjednána na 30 dnů  ode dne prokazatelné ho doruč ení  jednotlivých faktur

oo.;eonateli na adresu jeho sĺ dla, na ú č et Zhotovitele uvedený na faktuře' Vš echny faktury

Zhótovitele musí  obsahovat náleŽitosti daňové ho dokladu, pří lohu Soupis provedených prací
potvrzený objednatelem, označ ení  Smluvní ch stran, jejich adĺ esy (sĺ dla)' č í slo Smlouvy, č í slo
iaktury, đ en óoeslaní  a den splatnosti faktury, označ ení  a kód banky a č í slo ú č tu, na který má

objedńatel zaplatit, fakturovanou č ástku, rozpis jiŽ fakturovaných č ástek, označ ení  a
spé cifikaci té  etapy provádění  Dí la, které  se týká faktura, vč etně uvedení  pořadové ho č isla
dané  etapy, razí tko,jmé no, pří jmenĺ , funkci a podpis oprávněné  osoby' Soupis provedených
prací  musí obsahovat zejmé na tyto ú daje:

(i) souhrnnou poloŽku (dle druhu prací )
(ii) cenu za jednotku
(iii) provedené  mnoŽství
(iv) cenu celkem.

Nebude-li faktura obsahovat veš keré  náleŽitosti podle té to Smlouvy a podle obecně
závazných právnĺ ch předpisů , je objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě (k doplnění ).
V takoú é m pří padě zaćne běŽet nová lhů ta splatnosti, a to nejdří ve dnem doruč ení  opravené
(doplněné ) faktury objednateli.

3. Zhotovitel prohlaš uje, Že je plátcem DPH a dále Že není  nespolehlivým plátcem ve smyslu $
1O6a zákona c' zsst2oo4 Sb', o dani z přidané  hodnoty, ve znění  pozdějš í ch předpisŮ (pro

Úč ely té to Smlouvy té Ž jako ,,Zákon o DPH"). V pří padě, Že bude správcem daně zahájeno
ří zeni o tom, Že Z-hotoví tel je nespolehlivým plátcem, Zhotovitel se zavazĄe tuto skuteč nost
bez zbyteč né ho odkladu pí semně oznámit objednateli.

4' Zhotovitel dále prohlaš uje, Že splňuje veš keré  podmí nky uvedené  v $ 109 Zákona o DPH, tj' Že

z jeho strany nedoš lo k poruš ení  jaké koliv povinnosti stanovené  Zákonem o DPH, která by

mônla vé st k ruč ení  objednatele za nezaplacenou daň podle ustanovení  s 109 Zákona o

DPH. Zhotovitel se zavazuje, Že pokud bude hrozit nebo dokonce dojde k poruš enĺ jaké koliv
povinnosti Zhotovitele, kteŕ á by mohla vé st k ruč ení  libovolné  osoby za nezaplacenou daň,

oznámí  tuto skuteč nost pí semně objednateli bez zbýeč né ho odkladu'

5. Veš keré  platby uskuteč něné  podle té to Smlouvy objednatele ve prospěch Zhotovitele budou
provedeny naú č et Zhotovitele, který je registrován správcem daně ve smyslu s 109 Zákona..o

bPH, coż  Zhotovitel potvrzuje. V pří padě, Že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem dle
předchozí ch odstavcú  č i tato skuteč nost bude hrozit, nebo nebude mĺ t registrován správcem
daně ú č et, Zhotovitel výslovně souhlasí , aby DPH z ceny dle té to Smlouvy byla odvedena
objednatelem pří mo na Úč et správce daně v souladu s obecně závaznými právní mi předpisy.

vil.
Spolu pů sobení  objednateIe

1' objednatel poskytne Zhotoviteli vč as nezbýnou nutnou spolupráci, mimo jiné  vč etně vč asné ho
dodání  vš ech dôkumentů , které  jsou k plnění  podle té to Smlouvy nutné . objednatel bude
povinen zÚč astnit se jednání , na kterých bude jeho pří tomnost nezbytná za předpokladu, Že
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2

nejpozději 4 pracovní  dny předem bude objednatelovi doruč ena pozvánka na takové  jednání ,

ue'i<tere bude zdů razněna nutnost jeho pří tomnosti.

obiednatel jmenuje odpovědné  vedoucí  pracovní ky, aby jednali jako partner Zhotovitele

v zbleŽitostech souvisejí cí ch s realizací  té to Smlouvy. Tito odpovědní  vedoucí  pracovní ci jsou

sooleč ně se svými oprávnění  uveden v č lánku l' té to Smlouvy, jako osoby oprávněné  jednat ve

vbcech technických. objednatel je oprávněn týo odpovědné  vedoucí  pracovní ky č as od č asu
změnit, tato změna je vš ak vů č i Zhotoviteli r]č inná aŽ od data, kdy bude Zhotovitel o té to

změně informován pí semně'

vill.
Podmí nky provedenĺ  dí !a

1' Zhotovitel prohlaš uje, Že se s vynaloŽení m odborné  pé č e seznámil s existují cí mi Zdrojovými
dokumenty, tj. zejmé na s projektovou dokumentací , a Že tyto Zdrojové  dokumenty jsou Úplné ,
v souladu s pří sluš nými obecně závaznými právní mi předpisy a technickými normami je na
základě těchto Zdrojových dokumentů  moŽné  Dí lo prové st podle té to Smlouvy a také
realizovat projektovou dokumentaci. Pokud jde o pří padné  Zdrojové  dokumenty, které  budou
objednatelem Zhotoviteli předány po uzavření  Smlouvy, Zhotovitel provede jejich kontrolu dle
krité rií  obsaŽených v první  větě tohoto odstavce, a to bez zbyteč né ho odkladu po doruč ení
těchto Zdrojových dokumentů . V tomto ohledu se smluvní  strany dohodly, Že vznikne-li během
realizace Dí la potřeba jiné ho Zdrojové ho dokumentu, neŽ kteý je zde uveden, a pokud se
tento Zdrojorný dokument týká projektové  dokumentace, bude povinností  Zhotovitele tento
ZdrĄoý dokument zajistit, a objednatel Zhotoviteli zaplatí  veš keré  ú č elně vynaloŽené  a
prokázané  náklady spojené  s tí mto Zdrojovým dokumentem.

2' Zhotovitel je povinen prové st Dí lo v prvotří dní  kvalitě, v souladu se Smlouvou, s veš kerými
obecně závaznými právní mi předpisy, a to zejmé na zákonem č ' 1311997 Sb. a vyhláš ky MDS
ć,.10411997 sb', ve zněnĺ  pozdějš í ch předpisů , obecnými technickými poŽadavky na výstavbu,
Technickými normami (csN, EN) a to i doporuč ují cí mi, které  byly přijaty postupem podle
ustanovení  $ 4 zákona č ,' 22ĺ 1997 Sb', o technických poŽadavcí ch na výrobky, ve znění
pozdějš í ch předpisů , a dále v souladu s pokyny objednatele. Pouze Dí lo provedené  v souladu
s tí mto ustanovení m se povaŽuje za bezvadné .

3. Zhotovitel podpisem té to Smlouvy potvrzuje, ż e se v plné m rozsahu seznámil s povahou a
předmětem Dí la a jsou mu známy veš keré  technické , kvalitativní  a jiné  podmí nky nezbýné  k
realizaci Dí la a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které  jsou k provedení
předmětu Dí la nezbytné ' Zhotovitel prohlaš uje, Že se před podpisem Smlouvy podrobně
seznámil se vš emi dokumenty tvoří cí mijejí  pří lohy. Kontrolou dokumentace Zhotovitel nezjistil
jaké koliv nesrovnalosti, které  by mu bránily prové st Dí lo ú plné , odpoví dají cĺ  kvality, schopné
funkce a předání  objednateli. Prohlaš uje také , Že do ceny Dí la jsou zahrnuty té Ž veš keré
práce, jejichŽ provedení  by měl Zhotovitel v rámci své  odborné  zpŮsobilosti předpokládat'

4' Zhotovitel je oprávněn pověřit provádění m č ásti předmětu plnění  podlé  té to Smlouvy pouze ty
třetí  strany, ať  uŽjako poddodavatele nebo zaměstnání m dalš í ch osob na dobu urč itou, jejichŽ
výč et je stanoven v pří loze č . 2 té to Smlouvy (pro ú č ely té to Smlouvy té Ž jako

,,poddodavatelé "); ustanovení  bodu (viii) tohoto odstavce tí m není  dotč eno. Podmí nky vyuŽití
poddodavatelů  jsou následují cí :

i. Zhotovitel je povinen vytvořit a udrŽovat takové  podmí nky a předpoklady, aby objednatel
mohl v souladu s touto Smlouvou uskuteč ňovat kontrolu poddodavatelů , kteří  poskýují
plnění , č innosti nebo sluŽby, jeŽ mají  zásadní  význam pro řádné  a vč asné  poskytování
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 tění  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 zavazuje prokazatelně vynaloŽit veš kerou
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bezodkladně doruč it objedna teli kopi pkékoliv Žádosti výzvy
vyjád ren osvěd č en sděle n cl né ho aktu eJ ichŽ před měte m Je

e poruš en praVN í ch povi nností Zhotovitele anebo ná skuteč nost, o

pokládat Że bud e m í t podstatný negativn dopad na plne n povrnností
touto Sm ouvo u

6 zrrntovitel přebí rá v plné m rozsahu odpovědnost za vlastní ří zení  postupu prací , za bezpeč nost

á'T;ňr*,; idravĺ  vlastní ch pracovní ků , pracovní ků  poddodavatelů  a ostatní ch osob

oodí lejí cí ch se provádění  Dí la v celé m jeho prů běhu a za.sledování  a dodrŽování  předpisů  o

ä ;;$";ti prä ce a ochraně zdraví  při práci. V pří padě, Že bude objednatelem zjiš těno

ňä ',IJ"ńĺ o.zpeč nosti, upozorní objednatelZhotovitele pí semně na takovou skuteč nost.

Zhotovitel bude objednatele soustavně, nejmé ně jednou měsĺ č ně, resp. kdykoli na poŽádání ,

oĺ semně informovat o realizaci Dí la, a pří padně bude objednatelovi navrhovat nápravná

ä b""ľ "ni, ôôLuo existují  jaké koli vady, chyby nebo nesrovnalosti v rámci realizace Dí la, které

zjistit nebo měl zjistit Zhotoviteljednajĺ cí s řádnou a odbornou pé č í .

objednatel je oprávněn kontrolovat Dí lo v kaŽdé  fázi jeho prováděnĺ , Zhotovitel je mu k tomu

povinen poskytnout souč innost.

Zhotovitel se zavaz1je realizovat plnění  dle té to smlouvy výhradně v souladu s Nabí dkou'

xt"iou podal ve výš e'speciÍ ikované m Výběrové m ŕ í zení ' Zhotovitel se rovněŽ zavazuje k tomu,

Že po óelou dobu realí zace plnění  oleieto smlouvy bude splňovat kvalifikač ní  předpoklady.a

iiňď poomí nky poŽadované  v zadávací ch podmí nkách k Výběrové mu řizení  kde podal

Ńabí dku. Na předch ozi výzvu objednatele je zhotovitel povinen doloŽit doklady prokazují cí

splnění  podminek ole přé ochozí  věty. V přĺ padě, Ž_e zhotovitel přestane takové  podmí nky

splňovat, postupuje se dle S 88 odsi. zák.. č ,. 134t2o16 Sb', o zadávání  veřejných zakázek

o'ooooně.'v pripä oe poruš einí  některé  z povinností  zhotovitele stanovených v tomto bodu
gńlouuy, mů Že'objednatel poŽadovat uhrazení  smluvní  pokuty ve výš i 500,- Kč  za kaŽdý

pří pad a zapoćatý den prodlení  č i trvání  poruš ení  povinnosti'

7

I

9

tx.
Předání  a převzetĺ  dí la

1' Zhotovitel je 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 p-ovinen

dokonč ené  Dí lo převzí t jen v pří padě, pokud je bez vad. objednatel je vš ak oprávněn Dĺ lo

převzí t i s vadaml, které  nebránĺ  ú zĺ vani Dí la fú nkč ně nebo esteticky. V takové m pří padě uč iní

bbjednatel v protokolu o předání  Dí la výhrady a Zhotovitel je povinen vady, které .jsou

předmětem výhiady v protok'olu o předání  Dí la, odstranit ve lhů tě tam uvedené . V pří padě, Že

bĺ o oylo onjôonatä leń převzato bez výhrad, má s-e za to, Že bylo provedeno dnem podpisu

protokôlu o freoanĺ  oí la' v pří padě, Že bylo Dí lo převzato s výhradami, má se za to, Že bylo

provedeno ä nem podpisu protokolu o odstranění  vad, které  jsou předmětem ýhrady v
protokolu o předání  Dí la.

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

4' Č istopis PD budepředánvpoč tu 4paré  + 1xsrazí tkemstavební hoú řadu + 1xnaCDve
formátu .pdf a .dgn'a to vč etně vš ech vyjádření  dotč ených o-rgá1Y státní  správy, samosprávy,

vlastní ků  a správěů  inŽenýrských sí tí a p}í padně stavbou dotč ených vlastní ků  pozemků .

5. Geodetické  zaměření , prů zkum inŽenýrských sĺ tí  vč etně zákresu do situace, stanoviska

správců , detailní  ma;eiröprávní  elaborái buôou vyhotoveny v poč tu 1 paré  originály a 1 paré

kopie (CD).

6. Dále budou předány veš keré  originály ŕ í zenÍ  a ověřené  dokumentace stavby (mimo

vyjmenované  výš e).

7 ' Dalš í  pří padná vyhotovení  budou předána objednateli na základě jeho dodateč né  objednávky'
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,,ŕ i Ôřeií macim ří zení  předá Zhotovitel objednateli vš echny nezbytné  dokumenty vyŽadované  v

!"Lí i'lä .ti s proveden í m a uŽivání m Dí la obecně závaznými předpisy, technickými normami a

touto Smlouvou'

x.
Vlastnické  právo, licence

1. Veš keré  zprávy, protokoly, přehledy a ostatní  dokumenty, které  pro objednatele vyhotovil'' 
podle té to Smlouvy Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé , budou výluč ným vlastnictví m

bo;ednatele' Cena za Dí lo dle té to Smlouvy zahrnuje odměnu za vyhotovení  těchto

doŕ umentů ' Dokumenty vypracované  Zhotovitelem podle té to Smlouvy se předají  objednateli
na jeho Žádost, nicmé ně nejpozději po skonč ení té to Smlouvy.

2' Zhotovitel se zavazuje bez předchozí ho pí semné ho souhlasu objednatele nepublikovat
obrazové  nebo jiné  materiály, které  jsou souč ástí  Dí la č i s jeho provádění m souvisí . Dále,

Zhotovitel nesmí  poskytovat jaké koli výsledky Dí la vykonané  v souladu s touto Smlouvou
jaké koli třetí  straně bez-předclrozí ho p í sem né ho sou hlasu objednatele'

3. Pokud jakákoli č ást Dí la podle té to Smlouvy splňuje nebo bude splňovat vlastnosti autorské ho
dí la podle zákona č ' 121ĺ 2ooo 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 poskýuje objednateli právo vykonávat autorská práva

k autorským dí lů m a ke vš em ostatní m právů m duš evní ho vlastnictví , která budou
vytvořena nebo zĺ skána podle té to Smlouvy, a uděluje objednateli, nebo se zavazuje
objednateli zajistit' licenci k č asově ani Územně neomezené mu výkonu vš ech
majetkových práv k autorským dí lů m uvedených V s 12-23 zákona č ,' 12112000 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  povĺ nen licenci vyuŽí t' Zhotovitel zarućuje, Že

není  v Žádné m ohledu nijak omezen v poskytování  tohoto práva odpoví dají cĺ ho
poskytnuté  licenci, které  zí skal nebo zí ská od jiných autorů . Aby se předeš lo jakýmkoli
pochýbnostem, 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  budou
piovedeny podle té to Smlouvy nebo v souvislosti s ní  prostřednictví m plnění  ze strany
Zhotovite]e a které  budou vyjádřeny v objektivně vní matelné  formě (jako jsou návrhy

stavby, exterié rové  a interié 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 la sjednanou V té to Smlouvě, zdarma.

iii) objednatelje oprávněn udělit právo, které  je souč ástĺ  licence, třetí osobě (sublicence), a' 
to ú plně 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
ja-r1icnroli omezení . 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 lo nebo jeho jednotlivé  č ásti atd.

iv) V rámci udělené  licence je kromě toho objednatel oprávněn uŽí vat autorské  dí lo
zejmé na ve formě Projektové  dokumentace (dokumentace, vizualizace atd') nebo za
ú č elem přepracování , ú pravy nebo změny Projektové  dokumentace kvů li realizaci a dále
za ú č eiem marketingu a propagace Projektu 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 omeze.ní .

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 sebou.
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 majetkových autorských práv.
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.;Il 7hotovitel se zavazuje zavázat Vš echny sVé  poddodavatele a právní  nástupce
"'" l"udělováni a udrŽování  licence dle tohoto odstavce objednateli, a to vtomto odstavci

uvedené m rozsahu'

xt.
Záruč ni doba, odpovědnost za vady

,ĺ . Zhotovitel poskytuje na provedené  Dí lo vsouladu s $ 2619 obč anské ho zákoní ku záruku za' 
firost Dí la a zavazuje se, Že po dobu trvání  zárućní  doby bude Dí lo mí t vlastnosti dohodnuté

í teto Smlouvě a vlastnosti stanovené  právní mi předpisy, technickými normami, pří padně

vlastnosti obvyklé . Zárućní  doba č iní 60 měsí ců  ode dne předání  Dí la.

2' Dí lo je vadné , jestliŽe při předání  nemá a po dobu záruč ni 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 nenĹli 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 projednání  vady. Zhotovitel je povinen oprávněně reklamované  vady Dí la bezplatně
odstranit v lhů tě 30 dnů  od projednání  reklamace, přĺ padně v termí nu vzájemně dohodnuté m.

4. Zhotovitel neodpoví 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 pouŽití  pí semně trval'

5. V pří padě prodlení  Zhotovitele s odstranění m oprávněně a řádně reklamovaných vad, nebo
pokud Zhotovitel odmí tne vady odstranit, je objednatel oprávněn týo odstranit na své  náklady a

Zhotovitelje povinen objednateli uhradit náklady vynaloŽené  na odstranění  vad, a to do 15 dnů

od jejich pí semné ho uplatnění .

6. V pří 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 musĺ  být reklamována jen pí semnou formou, doporuč eným dopisem s přesným
popisem vady a její ho projevu. Jední m dopisem je moŽné  reklamovat ví ce vad.

xll.
Smluvní  pokuty

1' Zhotovitelje v pří padě prodlení  s provedení m Dí la dle té to Smlouvy povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výš i O,1o/o ze sjednané  celkové  ceny dí la zakaŻdý den prodlení .

2. V pří padě prodlení  s odstranění m vad Dí la zjiš těných v přejí mací m ří zeni ve lhů tě sjednané  pro

odstranění  takovýchto vad č i v záruč ní  době objednatelem reklamovaných vad je Zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní  pokutu ve výš i O,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 rozhodnutí mi orgánů  státní  správy č i
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cámospráVy, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní  pokutu ve výš i 0,1o/o Ze sjednané  celkové

őő1v Dila za kaž dé  takové  jednotlivé  poruš ení  povinnosti'

l' V pŕ í padě poruš enĺ  povinnosti Zhotovitele postupovat při změně poddodavatele způ sobem
stanoveným v té to Smlouvě, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní  pokutu ve výš i o,1 o/o ZQ

sjednané  celkové  ceny Dí la za kaŽdé  takové  jednotlivé  poruš ení  povinnosti.

5' V pří padě nepředloŽení  dokladů  o pojiš tění  odpovědnosti za š kodu způ sobenou třetí  osobě
Zhotovitelem na Žádost objednatele č i v pří padě poruš ení jiných povinností  dle č l. XlV. odst. 2,
je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní  pokutu, a to ve výš i 10.000,- Kč  za kaŽdý
zapoćatý den prodlení .

6' Zaplacení m smluvní  pokuty stanovené  v té to Smlouvě není  dotč eno právo které koliv smluvní
strany na náhradu š kody v plné  výš i, která vznikla v dŮsledku poruš ení  povinnosti
sankcionované  smluvn í  pokutou'

7. V pří padě, Že i přes upozornění  objednatele bude trvat poruš ení  povinností  Zhotovitele
zaloŽených v té to Smlouvě, a objednateli za to bude uloŽena sankce, zavazĄe se Zhotovitel
objednateli sankci uhradit v plné  výš i, a to nejpozději do dne splatnosti uloŽené  sankce'

Celková výš e smluvní ch pokut je omezena limitem 100 o/o výš e celkové  ceny dí la, přič emŽ smluvní
pokuty mohou být kombinovány (uplatnění  jedné  smluvní  pokuty nevyluč uje souběŽné  uplatnění
jaké koliv jiné  smluvní  pokuty).

Smluvní  pokuta je splatná do 30 dnů  po doruč ení  výzvy oprávněné  smluvní  strany druhé  smluvní
straně k její  Úhradě'Yýzva musí  vŽdy obsahovat popis a č asové  urč ení  události, která vsouladu
s uzavřenou smlouvou zakládá právo ú č tovat smluvní pokutu.

xilt.
Vyš š í  moc, prodlení  sm!uvní ch stran

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. Za vyš š í  moc se pro ú č ely té to Smlouvy povaŽují  takové  mimořádné  a nepředví dané  okolnosti
nezávislé  na vů li smluvní ch stran, které  se na ně odvolávají , které  vznikly po uzavření  té to
Smlouvy a které  nebylo moŽné  v době vzn|ku té to Smlouvy předví dat, např' válka, Živelné
katastrofy.

3' Za vyš š í  moc se nepovaŽuje prodlenĺ  v plnění  poddodavatelů , pokud nebylo způ sobeno vyš š í
mocí .

4' o vzniku a ukonč ení  okolností  vyš š í  moci se budou smluvní  strany pí semně informovat do pěti
dnů  po vzniku okolností  vyš š í  moci, přič emŽ ta smluvní  strana, která se odvolává na vyš š í  moc,
je povinna na pož ádání  předloŽit hodnověrný dŮkaz o té to skuteč nosti, pří padně umoŽnit druhé
straně osobně se přesvědč it o vzniku vyš š í  moci. Nastanou-li okolnosti vyš š í  moci, prodluŽuje
se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyš š í  moci pů sobit.

s. Żaana smluvní  strana není  odpové dnáza prodlení  se splnění m své ho závazku v pří padě, Že i

druhá smluvní  strana je v prodlení  se splnění m své ho synallagmatické ho závazku'

xtv.
Pojiš tění

1. Zhotovitel je povinen mí t pro pří pad odpovědnosti za š kodu způ sobenou poruš ení m svých
povinností  podle té to Smlouvy a/nebo v souvislosti s ní  uzavřenou pojistnou smlouvu s
renomovanou pojiš ť ovnou na pojistné  plnění  v rozsahu nejmé ně 1 000 000,- Kč . Zhotovitel
prohlaš uje, Že je ke dni uzavření  té to Smlouvy pojiš těn pro pří pad vzniku jaké koliv Újmy
způ sobené  objednateli nebo jiným třetí m osobám v souvislosti s plnění m té to Smlouvy s tí m,
Že pojiš tění je sjednáno na pojistné  plnění  nejmé ně ve výš i uvedené  v předchozí  větě'
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znotovĺ tel je povinen předloŽit kdykoliv po dobu trvání  té to smlouvy na Žádost objednatele

?)"rrenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení  přĺ sluš né  pojiš ť ovny, pří p. potvrzení

l|iist'ovacĺ ho zprostředkovatele (insurance broker), prokazují cí  existenci pojiš tění  v rozsahu
ił zrdoruné m v předchozí m odstavci. Zhotovitel se zavazuje zajistit' Že pojistná smlouva

ž istane v tomto č lánku uvedené m rozsahu platná po celou dobu trvání  té to Smlouvy' V
irĺ oaaa neplatnosti č i nepředví dané ho zániku takové  pojistné  smlouvy je Zhotovitel povinen

uzavří tve lhů tě 10 dnů  novou pojistnou smlouvu za podmí nek, které  budou pro objednatele
alespoň stejně vyhodné , jako pojistné  podmí nky a plnění  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 odstoupit 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,
poskytnuté  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  lhů tě stanovené  objednatelem V pí semné m
upozornění

e) Zhotovitel vstoupí do likvidace

0 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 objednatele přeruš it práce na dobu delš í  neŽ
5 měsí ců

d) objednatel vstoupí 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 musí  být doruč eno druhé  straně. Smluvní  strany se dohodly, ž e odstoupení  od
Smlouvy je druhé  straně doruč eno třetí  den po odes|ání  (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 odstoupení  doruč eno druhé  smluvní  straně.

4. odstoupení 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 ú č ĺ nky EX NUNC, tedy od okamŽiku zániku Smlouvy.

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

- 11-



ą Předč asné  ukonč ení  té to Smlouvy nebude mí t vliv na nároky objednatele na odstranění
'' 'oří padnÝch vad Dí la, na záruku za jakost Dí la udělenou podle té to Smlouvy ani na nárok na

iakoukoli š kodu č i smluvní  pokutu, které  vznikly před ukonč ení m nebo i po ukonč ení  Smlouvy
í  aů sleotu plněnĺ  Zhotovitele. Předč asným ukonč ení m té to Smlouvy souč asně nejsou dotč ena
práva poskytnutá Zhotovitelem k autorské mu dí lu do okamŽiku předč asné ho ukonč ení Smlouvy'

8' V pří padě odstoupení  od Smlouvy z dů vodu poruš ení  povinnosti Zhotovitele má objednatel nárok
na smluvní  pokutu ve výš i zadrŻené ho dle té to Smlouvy do dne odstoupení  od Smlouvy. Tuto
smluvní  pokutu je objednatel oprávněn započ í st bez dalš í ho proti pří padné  pohledávce
Zhotovitele. Smluvní  pokutou není  dotč en nárok na náhradu š kody vzniklé  objednateli v celé m
rozsahu.

9' Smluvní  strany si sjednávají  moŽnost odstoupení  od smlouvy ze strany objednavatele ve smyslu
s 2001 a násl' obč anské ho zákoní ku, ato z dů vodu, zjistĹlĺ  objednavatel po uzavření smlouvy, Že
nebude schopen plnit své  finanč ní  závazky z té to smlouvy vyplývají cí , ač kolĺ v před uzavření m
smlouvy na základě jemu dostupných informací  tuto skuteč nost nepředví dal a ani předví dat
nemohl. objednatel uhradí  Zhotoviteli tu č ást plnění , která jiŽ byla na základě té to smlouvy
Zhotovitelem provedena do okamŽiku odstoupení  od smlouvy.

xu.
Společ ná a závěreč ná ustanovení

1' Smluvní  strany sjednávají  právo objednatele prové st jednostranný zápoč et vzájemných
pohledávek, a to ivpří padě pohledávky nejisté  nebo neurč ité  ve smyslu s 1987 odst.2
obč anské ho zákoní ku.

2. NestanovĹli dohoda smluvní ch stran jinak, tuto Smlouvu č i jednotlivá práva č ĺ  pohledávky z ní
plynoucí Zhotovitel nenĺ oprávněn postoupit bez předchozí ho souhlasu objednatele.

3. Stane-li se některé  z ustanovení  té to Smlouvy neplatným nebo neÚč inným, nemá tato
skuteč nost vliv na ostatní  ustanovení  té to Smlouvy, která zů stávají  platná nebo Úč inná.
Smluvní  strany se v tomto pří padě zavazuji nahradit ustanovení  neÚč inné  ustanovení m
ú č ĺ nným 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  neú č inné ho nebo neplatné ho. Do doby
nahrazení  podle předchozí  věty platí  odpoví dají cí  Úprava obecně závazných právní ch
předpisů .

4. Smluvní  strany výslovně souhlasí  s tí m, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální  evidencĺ
smluv Technické  správy komunikací  hl'm' Prahy, a.s. (CES TSK) vedené  objednatelem, která
je veřejně pří stupná a která obsahuje ú daje 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 smluvní  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
č ,.340ĺ 2015 Sb., o zvláš tní ch podmí nkách ú č innosti některých smluv, uveřejňování  těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.

6. Změny té to Smlouvy mohou být realĺ zovány pouze formou pí semných dodatků  podepsaných
oprávněnými zástupci obou Smluvní ch stran a dle pravidel zák' č ,. 134t2o16 sb., o zadávání
veřejných zakázek. Faktická změna předmětu Dí la nemá, bez uzavření  dodatku, vliv na cenu
ani termí n provedení  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 i při plnění  té to Smlouvy a
veš kerých č innostech s ní  souvisejí cí ch. Smluvní  strany potvrzují , Že se seznámily se
zásadami Criminal compliance programu Technické  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 smluvní ch
stran se zavazĄe, Že bude jednat a přĺ jme opatření  tak' aby nevzniklo dů vodné  podezření  na
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a

spércnání trestného činučik jeho spáchání, tj. tak, aby kterékolize smluvních stran nemohla
6yt přičtena odpovědnost podle zák. ć,.41812011 sb., o trestní odpovědnosti právnických osob
aŕízeníproti nim nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajícíchosob podle zák' č'4ol2oo9
Sb., trestní zákoník.

Práva a povinnosti smluvních stran vypl1ývajícíz této Smlouvy se řídíobčanským zákoníkem a
ostatními příslušnýmiprávními předpisy českéhoprávního řádu. Spor smluvních stran
v souvislosti touto Smlouvou bude rozhodován věcně a místně příslušnýmobecným soudem
českérepubliky.

10. Tato Smlouva je vyhotovena Ve 4 viitiscích, znichžpo dvou vyhotoveních obdrŽí každá ze
smluvních stran.

11. Tato Smlouva v plném rozsahu nahrazuje ujednání stran ohledně předmětu plnění dle této
Smlouvy, ke kterým došlo před jejím uzavřením.

12' Tato smlouva nab:ývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího zveřejnění v regĺstru smluv.

13. Nedílnou součástítéto Smlouvy je následujícípříloha:

Příloha č.1 Podrobná specifikace ceny

-z 11, ?019
V Praze dne

objednatel
Technická spľáva komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Mgr. Jozef Si
Generá!ní ředlte! a

-13-

V Praze dne

zhotovitel

lng. Tomáš Slavíěek,
před

Mgľ. lng.

MBA
představenstva

ová Klimtová
m

&=,,DOp FRAHAas.
PĘektovó střodisko Plzeň

Husova 71, 301 00 Plzeň

TECH sPRÁvA KO !!tu NIKAcĺ
- ht.

Rásnovka
m. PRAHY e.s.
770ĺ8,1 1 0 00 PRAHA I
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Kalkulace orientačníceny - Výkon ováÍáze
Sazebník UNlKA2017

Mĺsto

Stavba

Říčanova,Praha 6, č.akce 1010 - PD a lČ Čĺslopsĺos

Název

Projektant

Říčanova,Praha 6

odvětví

Pásmo náročnosti

Kategorie

Celkové náklady

lnŽenýľskéa vodohospodářské

3

ostatní stavby

40 000 000'00 Kč

Rozmezĺ základnĺ ceny 2 369 500'00 Kč

2 764 400'00 Kč

2764 400,00 Kč)Zvolená základnĺ cena

Tabul ka vtýkonovlých fází

i

t

c. Název výkonovéfáze PČ%o tl% PČKč lČKč
,|

VSP

2 fáze územníhořízeníDUR

3 fáze pro stavební povolení- projektová dokumentace
ohlášení nebo ání stavebního íDsP

4 fáze projektu pro provádění stavby DPS

5

6 Íáze zhotovĺtele - řízení

7 fáze dopracování dokumentace pro provádění stavby po výběru
zhotovitele

I Íáze s AD

9 Íáze po dokončenístavby

't0 dokumentace bouracích prací (se vypočítáváz hodnoý
fázíVSP, DU DSP DPS aAD

Celkem

Żáklad nabídkové cenv

Celkem

1t3



Kalkulace orientačníceny - Vedlejšínáklady
Sazebník UNlKA2017

Zakázka

Místo

Stavba

Řĺčanova,Praha 6, č.akce 10't0 - PD a lČ ČísloPs/os

Název

Projektant

Říčanova,Praha 6

Tabulka vedlejšĺchnákladů

dokumentace o hodnocenĺ vlivu na Životní prostředí kon č'100/2001 Sb.

seismické, a pod.)

dokumentace

zjišťovánísoučasnéhostavu a doplnění jeho dokumentace

zabezpečeníprojektových podkladů

zhotovení maket a modelů modelové techni

ktovédokumentace interiérů

změny a doplňky projektů vyżádané m

dodavatelská dokumentace přípravu staveb

včetně cestovních nákladů o mimo územĺČR

zabezpečen ízdľojůfinancován í

finančnía účetní es

statistické

vecl a sluŽeb s imkou ávek

správní a jiné poplatky

úhrada škod na lesních a kulturách

dokumentace skutečného le č.1 1

dokumentace pro přípľavu a provedení komplexního vyzkoušení-řĺzeníkomplexního vyzkoušení

ć.12

uvedenĺ staveb do

činnosti souvisejĺcís řízenímkvality stavby a zpracováním dokumentace pro řízenístavby příloha

č.13

zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s výstavbou, např. vstup na pozemky, výkup a nebo

vyvlastnění a nájem pozemků popř. objektů, vypořádání náhrad za škody, správní poplatky, věcná

břemena a zabezpečenĺpříslušných smluv s přípravou stavby a výstavbou, detailnĺmajetkoprávní

elaborát, proiednání s majiteli pozemků, atd.

dokumentace bouracĺch

účastna zkušebním

nt etického kazu podle zákona o ts

TD mimo ĺdobu ané tech

výkony koordinátora bezpeěnosti a ochrany zdraví -K0BZ

resentkomunikací

, dočasná opatření atd

Celkem

2t3



Gelková orientačnínabídková Gena' dohodnutá cena, věetně DPH, z toho
Sazebnĺk UNlKA20'l7

Zakázka

Místo

Společnost

Řĺčanova,Praha 6, č.akce 1010 - PD a lČ Stavba

Projektant

Tabulka objekt Ze dne 28.08.2019

Poznámka

Součástínabídky není: p eložky inžen' rsk' ch sítí(lS), oprava kanalizace a ve ejné osvětlení (Vo)

Z toho DPH KčVčetně DPH KčDohodnutá cena KčNabídková cena KčNázev objektu

Řícanova, Praha 6

Říčanova,Praha 6

Čĺslopsĺos

Celkem

3/3


