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sMLouVA o Dí Lo
uzavřená podle s 2586 a násl. zákona é ' 8912012 Sb., oběanské ho zákoní ku

óí slo smlouvy objednatele: //3r"//*2 ďa/€ry ll ll]lilillllllilllill]llltlillilllil
č í slo smlouvy zhotovitele: '19 328 2o5 sU A0099079

l.smluvní  strany

í . ob|ednatel: Technická správa komunikací  hl. m. Prahy' a.s.
Řásnovka 77018, 110 15 Praha 1-Staré  Město
lČ o 03447286
DlČ : CZ 03447286
zapsaná V obchodní m rejstří ku vedené m Městským soudem v PÍ aze, sp.zn. B
20059
Bankovní  spojení : PPF banka a's
č ' ú .:2023100003/6000
zastoupena: Mgr. Jozefem Sinč ákem, MBA, generální m ředitelem a

předsedou předstaVenstva
ProÍ ' lng. Karlem Pospí š ilem, Ph.D., mí stopředsedou
představenstva
PhDr. Filipem Hájkem' ělenem představenstva

Při podpisu Smlouvy a Veš keryich jejich Dodatků  jsou opráVněni zastupovat objednatele dva
č lenové  představenstva společ né , z nichŽ nejmé ně jeden musí  být předsedou nebo
mí stopředsedou představenstva. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a Veš kerých její ch
Dodatků  do 2 mil. Kč  bez DPH je oprávněn zastupovat objednatele V souladu s Maticí
odpovědnosti na základě zmocnění  udělené ho představenstvem Mgr. Jozef sinč ák' MBA'
generální  ředitel a předseda představenstva, pověřený VedenÍ m investiění  sekce.

- ve věcech technických:
lng. Jiří  Mayer, ředitel investič ní ho ú seku
lng' Michal Svadlenka, vedoucí  odděIení  pří pravy a realizace
bezmotorové  dopravy + BES|P + PBB
lng. René  Brodí ková, technik pří pravy a realizace cyklo

(dále té ž ''objednatel")

2. Zhotovitel:
SUDOP PRAHA a.s.
olš anská 1a, 130 80 Praha 3
lČ  25793349
DlČ : Cz25793349
IDDS: nd9sqfy
zápsaný V obchodní m Í e'istří ku: Vedené m Městským soudem V Praze, sp.zn. B
6088
Bankovní  spojení : KomeÍ č ní  banka a.s.

Č í slo ú č tu: 51 -2489990247 /0100
zastoupena: lng. Tomáš em Slaví ókem, předsedou předsiavenstva

lng. lVanem Pomykáókem, mí stopředsedou předStavenstva
Mgr. lng. Evou Kudynovou Klimtovou, m í stopředsedkyn í

předstaVenslva
Společ nost zastupuje kaž dý č Ien představenstva samostatné . Při pÍ áVní m jednání  v pí semné

formě musí  b}it spoleěnost zastoupena dvěma č leny představenstva, z toho Vž dy předsedou

představenstva nebo rn í stopředsedou představenstva.



(dále té Ž,,zhotovitel")
Smluvní  strany dneš ní ho dne uzaví rají  v souladu s s 2586 a násl. zákona č . 89/2012 Sb.,obč anský zákoní k (dále jen ,,oběanský zákoní k,,) tuto š mlouvu o dí lo.

ll. Předmět plnění

1. Předm_ětem smlouvy je 
.vypracování . projektové  dokumentace Ve stupni studieproveditelnosti a majetkoprávní  studie, Vč etně zajiŠ tění  projednání  s DoSS, xcó ttómisepro cyklistickou dopravu) a vlastní ky dotč ených pozemků , prů zkumné  praóe, Lvtreni

stávají cí ch inŽenýrských sí tí , geodetické ho zaměření  a odhadu investiění ch nártáoo n"
akci: ''Cyklo - Kreicárek - Balabenka, Praha 3 a 8, č . akce 2g5o124"

2' Zhotovitel- se zavazqe dodat objednateli dí lo specifikované  v ěl. ll. odst. .1 a pří loze
smlouvy ě. 'l Specifikace prací  a ceny (dále jen ,,dí lo,,) způ sobem a ve lnutacň í án1icn
touto smlouvou.

3. objednalel se zavazuje řádně provedené  dí lo bez Vad a nedostatků  převzí t a zaplatit za
něj dohodnutou cenu.

4. Zhotovitel prohlaš uje, Že se v plné m rozsahu seznámil s rozsahem a povahou dí la, smí stní mi podmí nkami mí sta provádění  dí la, ž e jsou mu známy veš kerá t..nni"re,
kvalitativní  a jiné  podmí nky nezbytné  k realizaci dí la a ž e disponuje iakovými t<apacitámi a
odbornými znalostmi, které  jsou k provedení dí Ia nutné .

5' Dí lo bude zpracováno v souladu s podklady a zadání m předaným objednatelem, ktery'mijsou podklady ,,Studie proveditelnosti". Jaké koli změny oproti sjódnané mu preometu cí ira,jeho rozsahu a termí nu_dokoniení  dí la' které  výplynou ž oooateenyón óozááavr<ilobjednatele nebo ze změny jí m předaných podkládů , ze změny obe'cně závaznýchpředpisů , z pož adavku veřejnoprávní ch orgánů  nebo . oů vóou vyš si móá ěi
nepředpokládaných překáž ek nelež í cí ch na s1raně zhotovitele, budou Í eš eny formou
dodatků  k té to smlouvě. V těchto dodatcí ch smluvní  strany dohodnou oopovioaiiti zňenu
předmětu dí la, doby plnění a ceny za dí lo.

lll. Cena dí la

1. cena za provedení dí la dle ól. ll. se sjednává dohodou smluvní ch stÍ an následovně.
Cena ěiní  bez DPH: 498 3oo,oo KčDPH: 1o4 643'ooKč
cena Vč etně DPH: 602 943,oo Kč

2. Podrobná speciÍ ikace ceny je samostatnou pří lohou č . 1 té to Smlouvy
3. c'eng je stanovena jako cena nejvýš e pří pustná, obsahují cí  veš keré  náklady na celýpředmět plné ní

4. Ce1u je mož no po dobu trvání  té to Smlouvy překroč it v pří padě, Že dojde ke změnám
daňových právní ch předpisů , které _ budou mí t prokazatelný vtiv na výš i Ceny, 

-a 
to

zejmé na v pří padě zvýš ení  sazby DPH. V pří padě, Že po dobu tÍ Vání  té tďsmlouuí  oojou
ke sní Žení  sazby DPH, bude Cena pří sluš ným způ sobem snÍ ž ena.

5. Sjednaná cena odpoví dá poč tu Vyholovení  dí la dle č l' Vll té to smlouvy. objednatelem
vyž ádané  Ví cetisky budou Í akturovány samostatně po jejich předání , á to 'Jrá óeniku
zhotovitele platné ho v době objednání  ví cetisků .

6. Zhotov-itel nese nebezpeč í  změny oko|ností  ve smyslu ust. s 2620 odst. 2 oběanské ho
zákoní ku'



1. obiednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu dí la na základě Í aktury, kterou zhotovitel
Vystaví  a odeš le objednaleli po protokolární m předání  dí la objednateli (předání m dí la se
V tomto pří padě rozumí  předání  ěistopisu po zapracování  připomí nek objé dnatele).

2' objednatel doruěenou fakturu uhradí  Ve lhů tě splatnosti, která č iní  30 dní  ode dne její ho
doruěení  na adresu objednatele' závazek objednatele zaplatit Í akturu 1e spthen
odepsání m Í akturované  ěástky z ú ětu objednatele ve prospěch ú č tu zhotovitele. Nebude-li
Í aktura obsahovat nálež itosti daňové ho dokladu dle zákona č . 235/2oo4 Sb., o dani
z přidané  hodnoty V platné m znění , je objednatel oprávněn ji vrátit jako neú plnou
k doplnění ' V takové m pří padě platí , ž e spIatnost pů Vodní  Í aktury nenastáVá a lhů ta
splatnosti zaěne běž et ode dne doruč ení  opravené  faktury'

3. Bude-li mí t předané  dí lo vady, sjednáVají  smluvní  strany práVo objednatele pož adovat
bezplatné  odstranění  vady, pokud je toto proveditelné . Není -li odstranění  vady mož né , má
objednatel práVo na slevu z ceny dí la, pří p' má právo od smlouvy odstoupit, a to dle Volbý
objednatele. Tí mto ujednání m nenÍ  dotč ena povinnost zhotovitele nahradit objednateii
veš kerou vzniklou š kodu.

4. Na fakturách - daňových dokladech zhotovitele bude uvedeno jako ,,objednatel,,TSK hl. m.
Prahy, a.s.
RásnoVka 77018
1 10 00 Praha '1 - Staré  Mé sto
lČ o: 03447286
DlČ  QZo3447286
zapsaná v obchodní m rejstří ku Vedené m Městským soudem v Praze, sp.zn. 820059

lv. Platební  podmí nky

V. Termí n provádění  dí la

1' zaháiení  provádění  dí la: neprodleně po zveřejnění  smlouvy V Í egistru smluv.

2. Dokonč ení dí la:

o odevzdání  návrhu Studie realizovatelnosti : do 4 měsí ců  od zveřejnění  SoD
V Í egistÍ u smluv

. odevzdání  ěistopisu studie Í ealizovatelnosti: do 5 měsí ců  od zveřejnění  SoD
v registru smluv

3. Uvedené  termí ny jsou podmí něny dodrŽení m zákonných lhů t pro dodání  vyjádření  ěi
pro vydání  rozhodnutí  pří sluš ných správní ch orgánů  č i ú řadů . Při jejich nedodrž ení  se
prodluŽuje zhotoviteli termí n pro dokoniení  dí lěí ho č i celkové ho pInění  o poč et dní , o
kolik byla překroěena tato zákonná lhů ta, pokud byl termí n od takové ho dodrž ení
zákonné  lhů ty odvislý a pokud nebylo toto nedodrž ení  zapří ěiněno jednání m
zhotovitele. K přodlouž ení  termí nu pak dochází  pří mo na základě tohoto ělánku bez
potřeby uzavří t dodatek ke Smlouvě'

Vl. Věci urěené  k provedení  dí la

1. Zhotovitel se při provádění  dí la bude ří dit výchozí mi podklady a podmí nkami objednatele
a podklady odevzdanými ke dni uzavření  smlouvy.

2. objednatel se zavazuje, ž e na vyzvání  zhotovitele mu bez zbýeč né ho odkladu poskytne
dalš í  vyjádření , stanoviska, informace, pří padně doplnění  podkladů , jejichŽ potřeba



Vznikne V prů běhu provádění  dí la a z té to smlouvy nebo z povahy Věci nevyplýVá, ž ezhotovitel je povinen si je opatřit sám.

Vll. Poěet výtisků  - paré

1. studie proveditelnosti V poč tu 3 paré . + .lx CD
2' Výsledky 

' 

provedených podkladových a prů zkumných prací  budou předány V 3 kopií ch,originály budou předlož eny na po2ádáni a budou uloŽeny u zhotovitel;. óársi pripáonekopie studie budou předány po dohodě s objednateleň'

1. Záruč ní  doba dí la je dohodnuta na 60 měsí ců .
2. Zárué ní  doba poč í ná běŽet dnem předání m a převzetí m dí la nebo jednotlivé  ěásti dÍ lav pří padě převzetí  dí la po č ástech.
3. objednatel uplatní  právo ze 

'záruky 
u zhotovilele pí semným oznámení m Vad dí ladoruěeným na adresu zhotovitele uveóenou v záhlaví  sňlouuy. 

'

']:^?"""::l ^11']l1ll!'udy 
bezodkladně, pří padně V době dohodnuté  pro danýprlpao s oojednatelem v rámci reklamač ní ho ří zení .

4. Zhotovitel
konkré tní

Vlll. Záruč ní  doba

X. Dalš í  ujednání

lX. Ujednání  o smluvní ch pokutách

1. V pří padě prodlení  zhotovitele s dokonč ení m dí la se zavazuje tento uhradit obiednatelismluvní  .pokutu ve r47Š i 0,5 o/o zcelkové  ceny dí la .u Ř.!fi i"ň"eáli o'"ř pr"or."r.Ujednání mosmluvní pokutěnení dotč enoprávónanáhradustóov'iprneí liii" "''
2' V pří padě prodlení  zhotovitele s odstÍ anění m záruč ní ch vad dí la ve stanovené  lhů tě setento zavazuje uhradit objednateli smluvní  pokutu Ve vysi o,i"z. ie ;j;dd;';;iřJ;.""y

dí la za kaž dou Vadu a kaŽdý den prodlení .

3. Zhotovitel není  povinen platit smluvní  pokutu dle předchozí ch odstavců  V těchtopří padech:

' js_ou-li dány doč asné 'nebo trvalé  mimořádné , nepředví datelné  a nepřekonalelnépřekáž ky vzniklé  nezáVisle na vů li zhotovitele. z dů vodů , za které  odpoví dá objednatel. v dů sledku pů sobení  vyš š í  moci'
4. V přÍ padé  prodlení  objednatele..s 

-ú hradou faktury je tento povinen zaplatit zhotovitelismluvní  pokutu ve výš i 0,01olo z dluž né  ěástky za tázóy oen pródlení .
5. Smluvn'í  strany sjednáVajÍ  právo objednatele prové st jednostranný zápoč et Vzájemnýchpohledávek, a to iV pří padě pohledávky nejisté  nebo .é 'ieiio 

"Ě.'iňi,I'.ř.'ďiUg; "o.t.2 oběanské ho zákoní ku.

't . Zhotovitel odpoví dá objednaleli za lo, ž e dí lo je prosté  faktických a právní ch vad. Úpravaodpovědnosti za vady se ří dí  oběanským záxóní kem. Poňí ;áil 
" ňiĚjá.ž '.lj"]ň,í t".ibude mí t za následek poruš ení  zákoňa ě. 1g412016 Sb., o zadáváňí  

"óiájňll.,-n''álž *r,



ze.strany objednatele jakoŽto zadavatele, je zhotovitel povinen nahradí t objednateli
V plné m rozsahu Vzniklou ú jmu, která mu V té to souvislosti vznikla.

2. zhotovitel odpoví dá i za vady, které  byly způ sobeny použ ití m podkladů  převzatých od
objedna1ele č i pokynů  objednatele, pokud na nevhodňost podkladů  č i pokynů  objeónatele
pí semně neupozornil.

3. Zhotovitel bude při plnění  té to smlouvy postupovat s odbornou pé ěí . Zavazuje se
dodřŽovat obecně závazné  předpisy a technické  normy, které  se vztahu.|í  ke
zpracováVané mu dí lu.

4' V pří padě' 
-ž e dí lo bude splňovat náleŽitosti autorské ho dí la d|e zákona č . 121l2ooo sb.,

autoÍ ský zákon, pak platí , ž e předání m dí la poskytuje zhotovitel objednateli licenci k už ití
dí la bez óasové ho a mí stní ho omezení  k ú č elu, 

'ke 
které mu je dí ló urěeno. odměna za

poskytnutí  licence je obsaž ena v ceně dí la. Licence je poskytnuta jako Výhradní .
objednatel je oprávněn dí lo dle svých potřeb upravovai, zasahóvat do něj, dpojit jej
s jiným dí lem, přepracovat jej, to vš e v rozsahu potřebné m pro uŽití  dí la v souládu's iouto
smlouvou.

Xl' Závěreěná ustanovení

1. V pří padě odstoupení  od smlouvy smlouva zaniká ke dni doruč ení  odstoupení  druhé
smluvní  straně. V tom pří padě má zholovitel nárok na zaplacení  ceny č ásti dí la, která
byla provedena do okamŽiku, kdy bylo doruč eno odstoupení  od smlouvy pří sluš né
smluvní straně.

2' Smluvní  strany se dohodly, ž e pří padné  spory vzniklé  ze závazk sjednaných touto
smlouvou budou prvotně řeš it společ ným jednání m.

3. V pří padě pochybností  se má za to, Že veš keré  pí semnosti vyměňované  smluvní mi
stranami byly doruč eny třetí m dnem následují cí m po dni, kdy byly prokazatelně předány
poš tovn í  přepravě.

4' Ve věcech touto smlouvou neupravených se sm|uvní  Vztah ří dí  oběanským zákoní kem.
5. Tuto smlouvu lze změnit jen vzájemnou dohodou smluvní ch stran, a to pouze formou

pí semných dodatků  oboustranně odsouhlasených a řádně podepsaných opráVněnými
zástupci smluVnÍ ch stran.

6. K náVrhů m dodatků  k té to smlouvě se smluvní  stÍ any zavazují  vyjádřit pí semně Ve lhů tě
do 'lsti dnů  od doruč ení  návrhu dodatku druhé  strany' Po tuto dobu je tí mto návrhem
vázána strana, která jej podala.

7. Smluvní  strany prohlaš ují , Že toto je jejich svobodná, pravá a váž ně mí něná vů le uzavří t
smlouvu a Vyjadřují  souhlas s celým její m obsahem' Na dů kaz toho připojují  oprávnění
zástupci smluvní ch stran své  podpisy.

8. Smluvní  strany Výslovně souhlasí  s tí m, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální
evidenci smluv Technické  správy komunikací  hl. m. Prahy, a.s. (CES TsK) Vedené
Technickou správou komunikací  hl.m' Prahy, a.s., která je Veřejně pří stupná a která
obsahuje ú daje o smluvní ch stranách, předmětu smlouvy, ií selné  označ ení  té to smlouvy
a datum její ho podpisu.

9. Smluvní  strany prohlaš ují , ž e skuteč ností  uvedené  v té to smlouvě nepovaž ují  za
obchodní  tajemslví  ve smyslu $ 504 obč anské ho zákoní ku a udělují  svolení  k jejicir už ití
a zveřejnění  bez stanovení  jakýchkoli dalš í ch podmí nek.

'l0. Smluvní  strany výslovně sjednávají , Že uveřejnění  té to smlouvy v registru smluv dle
zákona č . 34012015 Sb., o zvláš tní ch podmí nkách ú ěinnosti né kterých smluv,
uveřejňování  těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí  objednate|



11' Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně
a transpaÍentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat ipři plnění této
smlouvy a Veškerých óinnostech s ní souvisejících.smluvní strany potvrzují, že se
seznámily se zásadami Criminal compliance programu TsK (dále jen ,'CCP")' které jsou
uveřejněny na webových stránkách objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se
tyto zásady po dobu trvání smluvnÍho Vztahu dodržovat' Každá ze smluvních stran se
zavazuje, žebude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodnépodezření na
spáchání trestného éinu Ói k jeho spáchání' tj. tak' aby kterékoli ze smluvních stÍan
nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č'418l2o1'| Sb.' nebo nevznikla trestní
odpovědnost jednajícÍch osob podle zák. č.40/2009 sb.

xll' Početsteinopisů

Tato smlouva je sepsána Ve třech Vyhotoveních s platností originálu, přičemžobjednatel
obdržídvě vyhotovení a zhotovitel jedno Vyhotovení.

Příloha č.1 - Specifikace prací a ceny

V Praze dne

Objednatel:

27, 11, 2019 V Praze dne

Zhotovitel:

SUDOP PRAHA a.s.

ek

0 g -10- 20rg

Technická spráVa komunikací hl. m. Prahy, a.s

Mgr. Joze
geneÍální představenstva venstva

T
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vÁŠDoPlS ZNAČKY:
ZE DNE:
t.lAšE ZNAČKA:

VYŘlzUJE:
TEL.:
FAX:

E-MAIL:

IDDS;

1Ucf/'a$021

8|anka Čapková
+420 7 094258

',ii'tlr'.t
'
l:ilíritúlráíd}$x!{Jn|, c7

Yechnigká $přáva koř&u&ik*'
hlarrníl'loÍ ěstá Prahy, a"x.
lng' RenéBlodíkorlá
Řásnovka 770l&
'l lU UU Práná 'l

rúí$T{:}l DArUi': Pmhě l25.{3ř.2019

Dadav*t*l $unOp peArjA a'$., se sídlem řraha 3, ŽiŽko\r, olšanská 7-64311*, ř'$Č 130 s0,
|Č:257s33{s, řlČ:CZ25793349, vedený u Mě$tského $oudu v piaze, oodtl E, vloŽk* á. s6ss, jedngji(í
lng.. To'^ná&om $lavíčkěrn'předsedou přédstelr*nstva, lng. lvanem Pornykáčk*m, rnlstoprodseciou
předstevénshl* á Msr. lng. řvou Kudynovou Klinltovou' místop
svo nabídku
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