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SMLoUVA pŘĺxłzruí

podle s 2430 a násl. zákona č,.8912012 Sb., občanskéhozákoníku, ve zněnĺ pozdějších
předpisů (dále jen ,,občanskýzákoník")

'1;

j

I smlouvy příkazce: : N3l19l 421 0/0í9

číslosmlouvy příkazníka:

l.

Smluvnĺ strany

1. Příkazce: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.
Řásnovka 77ol8,110 00 Praha 1- StaréMěsto
lCOt 03447286
DIC: C203447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp' zn. B
20059
Bankovníspojení:PPF banka a.s.

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva
prof. lng' Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejich Dodatků jsou oprávněni zastupovat Příkazce
dva členovépředstavenstva společně, z nichŽ nejméně jeden musí být předsedou
anebo mĺstopředsedou představenstva. Při podpisu této Smlouvy a jejích Dodatků
s hodnotou plnění do 2 mil. Kčje oprávněn zastupovat Příkazce 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. JiříMayer, ředitel investičníhoúseku
lng' Stanislav Šebesta,vedoucí odd. strategických investic

Věra Bartošová, technik odd. strategických investic

(dále jen ,,Příkazce")

2. Přikazník: IBR Gonsulting' s. r. o.
Sídlo: Sokolovská 3521215, 190 00 Praha 9
lco: zsozeąąa
ĐlC CZ25023446
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vloŽka 235748

senbank, a. s.

zastoupen: lng. Františkem Benčem, Ph'D., jednatelem společnosti

osoby zmocněné k jednání:
- ve věcech smluvních: lng. František Benč,Ph.D', jednatel společnosti
- ve věcech technických: Aleš Bednář, ředitel divize TDS

(dále jen,,Příkazník")
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V pří padě změny ú dajů  uvedených v bodě 1 a 2 č lánku l. té to smlouvy je povinna smluvní  strana,
u které  změna nastala, informovat o ní  druhou smluvní  stranu, a to prů kazným způ sobem a bez
zbyteč né ho odkladu. V pří padě, Že z dů vodů  nedodrŽení  nebo poruš ení  té to povinnosti dojde ke
š kodě, zavazĄe se strana, která š kodu způ sobila, tuto nahradit.

il.
pŘeouĚr PLNĚNĺ

Název akce: ,,Maleš ická, 3. etapa, Praha 3, č . akce 1000053 - zajiš tění  technické ho dozoru
stavebnĺ ka a výkonu koordinátora BOZP" .

Předmětem dí la je zajiš těnĺ  výkonu stálé ho technické ho dozoru stavební ka (dále jen TDS") a výkonu
koordinátora bezpeč nostia ochranyzdraví  připráci(dále jen ,,BozP") ve smyslu zákona č .309/2006
Sb', o zajiš tění  dalš í ch podmí nek bezpeč nosti a ochrany zdraví  při práci, ve znění  pozdějš í ch
předpisů  a dle prováděcĺ ch právní ch předpisů  ktomuto zákonu, vjejich platné m znění , během
stavby ,,Maleš ická, 3' etapa, č . akce 1000053".

Popis stavby:
Jedná se o rekonstrukci ú seku mí stní  komunikace ulice Maleš ické  v Praze 3. Mí sto stavby se
nacházi v zastavěné m Území . Podé l řeš ené  komunikace je vedena obytná zástavba. Pozemky jsou
v souč asné  době vyuŽí vány převáŽně jako zpevněná komunikace. Povrch teré nu je rovinatý' Trasa
řeš ené ho ú seku je vedena severně a severovýchodně. Nadmořská výš ka teré nu se pohybuje od
308,16 m do 31 1,44 m. Rozsah řeš ené ho Územi je patrný z projektové  dokumentace (dále jen PD")
ve stupni DVZ.

Při rĺ 'Ýkonu technické ho dozoru stavební ka se iedná zeimé na o:

- zajiš tění  předání staveniš tě vybrané mu zhotoviteli stavby a sepsání  pří sluš né ho zápisu;
- prů běŽnou kontrolu kvality a kvantity prováděných stavební ch prací  podle jejich postupu (min.

5 dnů  v týdnu v době provádění  stavební ch pracĺ ),
- kontrolu dodľ ž ování  povinností  stanovených obecně závaznými předpisy v prů běhu realizace

výstavby (zejmé na zákonem č ,' 18312006 sb., o ú zemní m plánovánĺ  a stavební m řádu
(stavebnĺ  zákon), ve znění  pozdějš í ch předpisů  a vš emi souvisejí cí mi a prováděcí mi
předpisy),

- kontrolu dodrŽování  podmí nek vydaných povolení a opatřenĺ  státní ho stavební ho dohledu po

dobu realizace stavby,
- ohlaš ování  a ú č ast na kontrolní ch prohlí dkách stavby, kontrolu a dohled nad odstraňování m

závad zjiš těných stavební m ú řadem při kontrolní ch prohlí dkách stavby,
- kontrolu postupu výstavby z technické ho hlediska a z hlediska č asové ho plánu výstavby,

předávání  informací  o prů běhu výstavby pověřené mu zástupci pří kazce,
- kontrolu prostorové ho umí stění a provedení prvků , jejich souladu s projektovou dokumentací ,

ú zemní m rozhodnutí m, stavební m povolení m, ostatní mi povolení mi a rozhodnutí mi a
vš eobecnými technickými poŽadavky realizace prací ,

- dohled a kontrolu shody prováděné ho dí la se schválenou projektovou dokumentací ,
- pořizování fotodokumentace prů běhu stavby, pří padně dalš ĺ ch dokladů  o prů běhu realizace

stavby,
- zajiš tění  operativní ch povolení , stanovisek apod., týkají cí ch se realizace výstavby,
- organizace kontrolní ch dnů  na stavbě min 1 x týdně, Úč ast na těchto kontrolní ch dnech a

pořizování  zápisů  z nich,
- koordinaci veš kerých č inností  s ohledem na podmí nky výstavby uvedených v SoD a PD a s

ohledem na návaznost dalš í ch staveb dotýkají cí ch se předmětu dí la,
- posuzování , kontrolu a odsouhlasení  dokumentů , výrobní  č ijiné  dokumentace, předloŽené

zhotovitelem, provádění  kontroly ú plnosti těchto dokumentů  
)



zajiš t'ování  změnových ří zeni, prověřování  a posuzování  změn z hlediska věcné ho a
cenové ho ve spolupráci se zástupcem pří kazce,
bezodkladné  informování  pří kazce o vš ech závaŽných okolnostech týkají cí ch se realizace
stavby,
kontrolu věcné  a cenové  správnosti a ú plnosti oceňovací ch podkladů  a faktur, jejich souladu
s uzavřenými smlouvami a jejich předkládání  k likvidaci pří kazci, v pří padě nevyřeš ených
rozporů  upozorní  neprodleně zástupce přikazce na tyto skuteč nosti,
stvrzování  věcné  a cenové  správnosti faktur předloŽených zhotovitelem svým podpisem,
zajiš tění  administrativní ho vedení  stavby, tj. zejmé na evidence a archivace zápisů , dokladů
a dokumentace stavebnĺ ho dozoru vč etně fotodokumentace, zpráv, zjiš tbvací ch protokolů ,

faktur, kopií  stavební ch dení ků  a dalš í ch dokumentů  vč etně vedení  potřebné  evidence o

č erpání  rozpoč tu (ve finanč ní  i věcné  skladbě) a v souvislosti s tí m vypracovánĺ  návrhů  na
zpracování  pří padných doplňků  rozpoč tu zhotovitelem,
kontrolu těch č ástí  dodávek a stavební ch prací , které  budou v dalš í m postupu zakryté  nebo
se stanou nepří stupnými,
prů běŽnou kontrolu vedení  stavební ch č i montáŽní ch dení ků  a jejich odsouhlasení ,
pří mou kontrolu a dohled nad provádění m předepsaných zkouš ek materiálů , konstrukcí  a
stavební ch prací , kontrola jejich výsledků  a vyŽadování  dokladů , které  prokazují  kvalitu
prováděných prací  a dodávek (atesty, protokoly, certifikáty, prohláš ení  o shodě výrobků ,
revizní  zprávy apod.),
zapisování výsledků  kontroldo stavební ho dení ku, evidence a shromaŽd'ování dokladů , které
prokazují  kvalitu prováděných prací  a dodávek,
spolupráci se zaměstnancizhotovitele při provádění opatření  na odvrácení nebo na omezení
š kod při ohroŽení  stavby Živelnými událostmi,
zajiš tění  kolaudace nebo předč asné ho uż iváni stavby vč etně etap a předání  stavby vš em
správců m, zejmé na pří kazci a to odd' oblastní  správy Centrum a odd. správy kanalizač ní ch
staveb,
prů běŽnou pří pravu dokladů  nutných pro odevzdáni a převzetí  dí la a uvedení  do provozu,

vyhotovení  závěreč né  zprávy a pří prava kompletní ch podkladů  a zajiš tění  aktivace stavby.

Přl tĺ ú konu BOZP se iedná zeimé na o č innosti:
- zpracování  plánu BozP na staveniš ti a zajiš tění  seznámení  s plánem BozP vš ech

dotč ených subjektů ,
- zpracování  zákonné  dokumentace BOZP,
- dohlí Žení  na dodrŽování a plnění  bezpeč nostní ch poŽadavků ,
- zasláni oznámení  o zahĄení  pracĺ  na oblastní  inspektorát práce dle mí sta stavby a zajiš tění

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

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

ochranu zdraví  při práci a vyŽadování  zjednání  nápravy - návrhy přiměřených opatření ,
- oznamování  Pŕ ikazci pří padů , kdy zhotovitelé  stavby nesplnili poŽadavky na bezpeč nost a

ochranu zdraví  nebo nepřijali opatření  ke zjednání  nápravy,
- povinnosti koordinátora BOZP vycházejí ci ze zákona č . 309/2006Sb', v platné m zněni a

prováděcí ch předpisů '

dále jen ,,dí lo"

DoBA PLNĚNí A Mí sTo PLNĚNí

1' Doba plnění :
zahĄeni dí la - ihned po zveřejněnĺ smlouvy v registru smluv a po předání stanoviš tě

ilt

3



dokonč ení  dí la - 144 dnů  od zahĄení  plnění

2' Mí sto plnění : mí sto realizace dí la: Praha 3, ul' Maleš ická a sí dlo Pří kaznika

mí sto předání  dí la, resp. jeho č ástí : sí dlo Pří kazce

3' Pří kazní k bere na vědomí , Že dojde-li k prodlouŽení  doby realizace stavby, je povinen dále
vykonávat č innost v souladu s touto smlouvou, a to až ' do doby řádné ho dokonč ení  dí la.
V pří padě, Že prodlouŽení  doby dokonč ení  stavby bude způ sobeno dů vody, za které  Pří kazní k
neodpoví dá, zavazuje se mu Pří kazce uhradit dalš í  náklady, které  mu s č inností  dle té to
smlouvy vzniknou.

4. Smluvní  strany se zavazují , Že splnění  veš kerých č inností  Pří kazní ka dle té to smlouvy potvrdí
strany v pí semné m protokolu, který bude podepsán oběma smluvní mi stranami.

tv.
CENA

Celková cena za č innost Přĺ kazní ka v rozsahu dle č l' ll' té to smlouvy je stanovena dohodou
smluvní ch stran jako cena nejqýš e pří pustná, obsahují cí  veš keré  náklady na provedení  č innosti
pří kazní ka dle té to smlouvy, vychází  z celkových odhadnutých nákladů  stavby a č iní :

Cena bez DPH
DPH

754 325,00 Kć,
't58 408.25 Kč

Cena celkem 912733,25Kě

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

Smluvní  cena za lc 1vyiron TDS) je zpracována dle aktuální  metodiky UNIKA, č l' 2', resp. č l. 3,
tj. ,,Navrhování  nabí dkových cen inŽenýrsko - projektových prací  na základě doporuč ených min.
a max. cen podle tab. 1-15" UN|KA nebo dle,,Návrhu cen na základé  hodinových sazeb" v č lenění
po jednotlivých ú konech s podrobnou specifikací  kalkulace (hodinová sazba x poč et hodin).

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

2. V ceně nejsou zahrnuty správní , soudní  a jiné  poplatky, pokud mají  být vynaloŽeny v souvislosti
s č inností  Pří kazní ka dle té to smlouvy, dále odborné  a znalecké  posudky a výš e finanč ní ch
nákladů  potřebných pro moŽné  výkupy pozemků  č i nájmy pozemků . Jejich potřebu projedná
Pří kazce s Pří kazní kem předem, přič emŽ se strany dohodnou rovněŽ na způ sobu jejich ú hrady'

3' Cena mů Že být měněna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH č ijiných daňových předpisů
mají cí ch vliv na cenu plnění .

Cena mů Že být navýš ena pouze v pří padě dalš í ch poŽadavků  Pří kazce, bude-li uzavřen dodatek
k té to smlouvě, ve které m bude navýš ení  ceny sjednáno.

4' Způ sob oceňování  pří padných dodateč nÝch sluŽeb

Pří kazní k stanoví  jednotkové  ceny prací , dodávek a veš kerých dalš í ch poloŽek, které  jsou
souč ástí jeho č innosti dle té to smlouvy. Tyto jednotkové  ceny uvedené  v nabí dce jsou závazné
pro pří padnou dohodu smluvní ch stran o pří padných ví ceprací  nebo mé něprací . oceňování
pří padných dodateč ných sluŽeb, u kterých nelze vyuŽí t jednotkových cen poloŽkové ho rozpoč tu,
se provede dle aktuální ho sazební ku UNlKA.

Pří padné  změny rozsahu č innosti Pří kazní ka dle té to smlouvy urč uje Pří kazce v souladu
s pří sluš nými smluvní mi podmí nkami a v souladu s pří padnými pokyny týkají cí mi se č innosti
Pří kazní ka dle té to smlouvy'

v.
PLATEBNí PoDMĺ NKY
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1' Pří kazní k je povinen prů běŽně vystavovat daňové  doklady Pří kazci v závislosti na vykonané
č innosti dle té to smlouvy.

2' Veš keré  daňové  doklady musejí  obsahovat náleŽitosti dle odst. 6. tohoto č lánku. V pří padě, Že
daňové  doklady nebudou mí t odpoví dají cí  náleŽitosti, je Pří kazce oprávněn zaslat je ve lhů tě
splatnosti zpět. V takové m pří padě se daňový doklad nestává splatným' Lhů ta splatnosti poč í ná
běŽet aŽpo doruč ení doplněných č i opravených dokladů .

3' Pří sluš né  platby se uskuteč ní  vŽdy na základě daňové ho dokladu (faktury) vystavené ho
Přĺ kazní kem, a to měsí č ně na základě Přĺ kazcem odsouhlasené ho soupisu provedených prací .
Celková cena vš ak nepřesáhne cenu uvedenou v č l. lV' té to smlouvy.

4' Faktura - daňový doklad bude vystavena a zaslána ve dvou vyhotovení ch na adresu Pŕ ikazce.

Technická správa komunikacĺ  hl. m. Prahy, a's.
Řásnovka 77ol8
110 00 Praha 1- Staré  Město

lco ogąąlzaa
DIC: C203447286
zapsaná v obchodní m rejstří ku vedené m Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20059

5. Lhů ta splatnosti faktury - daňové ho dokladu je dohodnuta na 30 dní  od data její ho doruč ení
Přikazci. Závazek pří kazce zaplatit fakturu je splněn odepsání m fakturované  č ástky z ú č tu
pří kazce ve prospěch ú č tu pří kazní ka. Nebude-li Í aktura obsahovat náleŽitosti daňové ho
dokladu dle zákona č ).23512004 sb., o dani z přidané  hodnoty v platné m znění , je přĺ kazce
oprávněn ji vrátit jako neú plnou k doplnění . V takové m pří padě platí , Že splatnost pů vodní
faktury nenastává a lhů ta splatnosti zač ne běŽet ode dne doruč ení  opravené  faktury.

6. Veš keré  vystavené  faktury - daňové  doklady musí  obsahovat náleŽitosti daňové ho dokladu ve
smyslu zákona č '.23512004 Sb., o dani z přidané  hodnoty, ve znění  pozdějš í ch předpisů , a dále
musí  obsahovat tyto ú daje:

- ú daje Pří kazní ka, obchodní  jmé no, sí dlo, lČ o, D!Č , bankovní  spojení , ú daje o zápisu
v obchodní m rejstří ku (č í slo vloŽky, oddí l,)

- č í slo smlouvy
- č í slo a název stavby
- předmět smlouvy
- č í slo faktury
- fakturovanou č ástku
- datum uskuteč nění zdanitelné hoplnění
- razitko a podpis oprávněné  osoby, stvrzují cĺ  oprávněnost, formální  a věcnou správnost

faktury.

v!.
PoVlNNosT PŘĺ KAZNĺ KA

1' Pří kazní k se zavazu1e, Že bude provádět kontrolu dodrŽování  smluvní ch podmí nek stanovených
ve smlouvách o dí lo mezi zhotovitelem stavby a Pří kazcem, zejmé na vš ak kontrolu dodrŽování
poddodavatelské ho systé mu uvedené ho v pří lohách těchto smluv'

2' Přĺ kazní k se zavazuje, Že č innosti a výkony, ke kterým se touto smlouvou zavázal, bude
poskytovat Pŕ ikazci vsouladu s jeho oprávněnými zĄmy, a Že tyto č innosti a výkony bude
provádět nebo obstarávat s nejvyš š í  moŽnou odbornou pé č í , podle jeho pokynů  a dohod
oprávněných zástupců  obou smluvní ch stran, aŽezvolí  nejú č innějš í a ekonomicky nejvýhodnějš í
způ sob jejich zabezpeč ení .

3. Pří kazní k se mů Že od pokynů  Pří kazce odchýlit, jen je-li to nezbytné  v zájmu Pří kazce a
nemů Že-li si vyŽádat vč as jeho souhlas'
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4' Přĺ kazní k se zavazuje akceptovat a u třetí ch osob prosazovat respektování  pokynů  a
poŽadavků  Pří kazce souvisejí cí ch s jeho č inností  dle té to smlouvy.

5. Pří kazní k je povinen zaslat Pří kazci kopie základnĺ ch dokladů  týkajĺ cí ch se jeho č innostidle té to
smlouvy, přĺ padně jinou dů leŽitou korespondenci, neprodleně po jejich vzniku.

6. Na výzvu Pří kazce (dopisem, e-mailem) je Pří kazní k povinen předat Přikazci své  stanovisko
ke konkré tnĺ záleŽitosti nejpozději do 3 pracovní ch dnů  od doruč ení  výzvy.

7 ' Pří kazce a Pří kazní k se zavazĄí , Že obchodní  a technické  informace, které  jim byly svěřeny
druhou smluvní  stranou v rámci plnění  té to smlouvy, nezpří stupní  třetí m osobám bez
předchozí ho pí semné ho souhlasu druhé  smluvní  strany a dále tyto informace nepouŽljí  pro jiné

Úč ely neŽ pro plnění té to smlouvy.

vll.
PovlNNosn PŘí KAzcE

1' Přikazce je povinen řádně a vč as na výzvu Pří kazní ka poskytovat Pří kazní kovi potřebnou

souč innost, pokud je to vzhledem k povaze záleŽitosti nezbytné  nebo se k té to povinnosti
zav ázal touto sm louvou'

2' Pří kazce je povinen řádně a vč as zaplatit fakturu za č innost Pří kazní ka vykonanou dle té to

smlouvy.

vilt.
zMocNĚNí  PŘĺ KAZNĺ KA

1. Přikazce zmocňuje Pří kazní ka , aby jeho jmé nem č inil veš keré  ú kony nezbytné  pro výkon
investorských sluŽeb a dalš í  inŽenýrské  č innosti v rozsahu předmětu té to smlouvy (č l. ll.)' ato za
podmí nek touto smlouvou dohodnutých'

2' Pŕ í kazní k bude obstarávat vš echny práce a č innosti, doklady, rozhodnutĺ  a jiné  podklady jmé nem

Pří kazce s tí m, Že veš kerá podání , právní  jednání , doklady a dalš í  dokumenty bude Přĺ kaznĺ k
podepisova t za Přikazce takto :

,,Technická správa komunikací  hl. m. Prahy, a.s. Řásnovka 770/8
110 00 Praha 1 - Staré  Město

dle smlouvy pří kazní  č . ....'. a plné  mocize dne................
Pří kazní k:,,............"

Po té to specifikaci bude připojeno firemni razí tko Pří kazní ka a podpis oprávněné ho pracovní ka
Pří kazní ka.

3' Za tí mto ú č elem vystaví  Pří kazce Pří kazní kovi plnou moc.

tx.
oDPoVĚDNosT pŘĺ xł znĺ xł

Pří kazní k odpoví dá za poctivé  a peč livé  provádění  č innosti v rozsahu dané m touto smlouvou a
pří sluš nými obecně závaznými právní mi předpisy. Pokud k plnění  té to smlouvy pouŽije jiné

osoby, odpoví dá tak, jako by č innost prováděl sám.

2' Pŕ í kazní k prohlaš uje:

. Že zná podmí nky, za nichŽ má vykonávat č innost dle té to smlouvy,

o ž e podrobně zváŽil způ sob výkonu č innosti dle té to smlouvy,

1
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. Že bude dodrŽovat podmí nky stavební ho povolení , vč . vyjádření  dotč ených orgánů  státní
správy a správců  podulič ní ch sí tí ,

o Že bude dodrŽovat podmí nky majetkoprávní ch smluv, smluv o přeloŽkách, nájemní ch smluv
nebo smluv o budoucí ch břemenech, se kterými bude ze strany přikazce seznámen,

. Žeje dokonale seznámen s dokumentací  pro výběr zhotovitele (Ðvz) a mí stem staveniš tě,

o Žejakoukoliv změnu poddodavatelské ho zajiš tění  nechá předem odsouhlasit Pří kazcem,

o Že neposkytne Žádné  informace týkají cí  se prováděné ho dí la dalš í m osobám, s výjimkou
oprávněných zástupců  Pří kazce.

3' Pří kazce je oprávněn namí tat nedostatky v č innosti Pří kazní ka nejpozději do uplynutí  lhů ty
jednoho roku ode dne podpisu protokolu dle č l. lll. odst. 4. té to smlouvy. V pří padě oprávněných
námitek má Pří kazce právo na bezodkladné  a bezplatné  odstranění  nedostatků  č i slevu z ceny
uhrazené  Pří kazní kovi za jeho č innost.

SMLUVNI POKUTY

1. Smluvní  strany sjednávají  následují cí  smluvní  pokuty:

. smluvní  pokuta za nesplnění  povinností  Pří kazní ka v souladu s relevantní mi právní mi
předpisy, technickými normami, dokumentací  schválenou Pří kazcem nebo rozhodnutí mi
orgánů  státní  správy č i samosprávy, a to ve výš i 2o/ozcelkové  ceny uvedené  vč l' lV. té to
smlouvy za każ dý jednotlivý pří pad poruš ení  povinnosti,

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

. smluvní pokuta pro pří pad prodlení  Pří kazce s ú hradou faktury nebo její č ásti V

dohodnutých termí nech ve výš i 0,01 o/ozdluŽné  č ástky zakaŽdý den prodlení .

2. Úhradou smluvní  pokuty není  dotč eno právo na náhradu š kody způ sobené  poruš ení m povinnosti,
na kterou se smluvní  pokuta vztahuje, a to v plné  výš i.

3. Smluvní  pokuta je splatná do 30 dnů  po doruč ení  výzvy oprávněné  smluvní  strany druhé  smluvní
straně k její  ú hradě'Yýzva musí vŽdy obsahovat popis a č asové  urč ení  události, která v souladu
s uzavřenou smlouvou zakládá právo ú č tovat smluvní  pokutu' Smluvní  strany sjednávají  právo
Pŕ í kazce prové st jednostranný zápoč et vzájemných pohledáVek, a to i v pří padě pohledávky
nejisté  nebo neurč ité  ve smyslu ust. $ 1987 odst. 2 obč anské ho zákoní ku.

xt.
zÁvĚnecNÁ USTANoVENĺ

1' Pokud není  vté to smlouvě uvedeno jinak, ří dí  se právní  vztahy ji zaloŽené  pří sluš nými
ustanovení mi obč anské ho zákoní ku o smlouvě pří kazní .

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

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

4. Smluvní  strany si sjednávají  moŽnost odstoupení  od smlouvy ze strany Přikazce ve smyslu $
2001 a násl. obč anské ho zákoní ku, a to z dŮvodu, zjistĹli Pří kazce po uzavření  smlouvy, Že

7
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nebude schopen plnit své finančnízávazky z tétosmlouvy vyplývajícĺ,air9liy před uzavřením

''"lou"v
n" zaruäoc jemu dostupnýc! informací tuto skutečnost nepředvĺdal a ani předvĺdat

nemohl' Přĺkazce uniuáĺ pľĺrazńĺr-ovitu částplnění, která jiŽ byla na základě této smlouvy

příkaznĺkem provedena do okamžiku odstoupeníod smlouvy'

Smluvnĺ strany výslovně souhlasí s tím,aby tato smlouv-a byla uvedena v Centrální evidenci

smluv Technické
'pijuv

xáńunikací hl' m. Érahy,a.s. (CES TSK) vedené. Technickou správou

komunikací hl.m' piuný, á's., xtera je veřejně fřístupná, a která obsahuje údajeo smluvnĺch

stranách, přeomctu sń'iouvy,'číselnéoznačenítétosmlouvy a datum jejĺhopodpisu'

Smluvní strany prohlašují,Že skutečnosti uvedenév této smlouvě nepovaŽujĺ za ob.chodní

tajemstvĺ ve smyslu 5 soäbne"nského źaronĺrua udělují svolení k jejich uŽitía zveřejnění bez

stänoveníjakýchkoli dalšíchpodmínek'

Smluvní strany výslovně sjednávají, Že uveřejnění tétosmlouvy v registru smluv dle zákona

č,.34ot2o15 sb., o.uĺástnĺ"ĺipoomínráóh účinńostiněkterých smluv, uveřejňovánítěchto smluv

á á ,ägi.t'u .'ĺuu (zákon o registru smluv), v platném znění, zajistí Pŕíkazce'

6
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8.

KaŽdáze smluvnĺch stran potvrzuje, Že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a

transparentně a současně se zavaŻu1e, zétario bude postupov?l i při plněnĺ této smlouvy a

veškerých činnosteóńi-ní souvisejĺcích.'Smluvnístrany potvrzují, Že se seznámily se zásadami

Criminal compliancä ň.giáń' ťsr ĺoáléjen -,CCP;;, rteré lsou uveřejněny na webových

stránkách Přĺkazce, iá'eńu s Kodexem bcp a zavazují sé tyto zásady po dobu trvání

smluvnĺho vztahu dodrŽovat' KaŽdáze smluvnĺch stran se'zavazĄe, Že bu-de jednat a piuľ9

opatření tak, aby nevźnikto důvodnépooéźrenĺna spáchání trestného činučik jeho spáchání,

tj. tak, aby kterékoli ze smluvnĺch stráń nemohla být přičtena odpovědnost podle zák'č'

äi8/ń11śb.,;gňnevznikla trestní odpovědnost jednajícíchosob podle zák'č' 40l2o09'

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

Příloha: č'1: podrobná specifikace ceny

V Praze dne: 1 1. 11.2019

zaPříkazce:
Technická správa komunikacĺ hl. m' Prahy, a' s

?1, 1l. 20ĺ9

Mgr. Jozef Sinčák, M

Generální ředitel a představenstva

zaPŕíkazníka:
IBR Consulting, s. r. o

lng' František Benč,Ph.D
jednatel společnosti

ffiffiR
ĺBR consulting' s.ľ.o'

5ol<otovská 352/21$

190 00 Pľaha 9

lČ:25023446
DlČ:cz25023446 @
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IBR
CONSULTING

V Pľaze dne29.10.2019
Technická spľáva komunikací hl' m' Pľahy, a' s'

Řásnovka 77018

110 00 Pľaha 1 _ Staré Město

Vyřizuje:
ęmail:
Tel.:

Aleš Bednář
ales.bednaľ@ibrconsulting.cz
+42073| ó48 536

Věc: ,,Malešická, 3. etapao Praha 3, č.akce 1000053 - zajĺštěnítechnického dozoľu stavebníka výkonu

koordĺnátoÍ^BozP"

Ytňeĺi,

nazál<|aděVaší Výzvy si Vám dovolujeme předložit cenovou nabídku na ýšeuvedenou zakázku'

Výkon technického dozoľu n

oen<a výkonu TDS:
Poěet hodin TDS
Hodinová sazba TDS:
Kalkulačnívýpočet:

Výkon kooľdĺnáto ru B0ZP z

Délka ýkonu BOZP:
Poěet hodin BOZP:
Hodinová sazbaBoZP:
Kalkulačnívýpočet:

Inženýľskĺĺčĺnnost(přĺpľavovánípodkladů pľo sĘk s MHMP, příp. stótními oľgĺíny,přejímky'

kolaudačnísouhlas, aktĺvač
Délka ýkonu:
Hodinová sazbaBOZP:
Kalkulačnívýpočet:20

Doufáme, že Vás námi předlo žęnźlcęnovétnabídka zaýalaa těšímęse na případnou spolupľáci'

S pozdravem

IBR Consulting'trl Ę@!ą
ľ' i'ĺat
ffi E*#ml DlČ:cz25o23446 @

Ins. František Benč, Ph.D'
jednatel společnosti

Sol<otovská
19o oo Pľaha 9

lČ:25023446

ęohl5u

lBRconsultin8,s.r.o.,rsídlo:Sokolovská352l2I5,19oooPraha9-VysočanyllČo:25023446Dlccz25o23446
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s' r č.účtu:896926ói alnróo' oĹcľroańĺ rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl c, vložka 235748

tel.: +420 234256 212r e-mail: info@ibrconsulting.cz r www.ibrconsulting.cz


