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Smlouva o poskytování službyi*S 4J 'íjry

x i
i.s\ .v. '. smi. objednatele: Č. smi. dodavatele: 

4000/61/2019
\

-15t- y 0/54/10/018529/2019

„Identifikační číslo v programu Tender areo a: OCP/MZ/0093/19"

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. $9/2012 Sb., občanský zákoník, ve začni pozdějších předpisu a 
podle § 2 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadává□ i veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisu (důle

jen ..smlouva'*},
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní stranv:

1. Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské nám. 2,110 01 Praha l 
zastoupené: RNDr. Štěpánem Kvjovským. ředitelem odboru ochraný prostředí MIIMP 
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: PPF banka a.s.. Evropská 2690--17,160 41 Praha 6 

Číslo údu: 27ó 157998/6000

00064581
C70006458I

(dále jen „objednatel")

a

2. Česky hydrometeorologický ústav, se sídlem Na Sabatce 2050/17. 143 06 Praha 412 - Komořany 
zastoupená Mgr. Markem Ríederem. ředitelem ČHMÚ 

00020690 
('700020699

ICO:
DIČ:
Bankovní spojení* Česká naivním banka

č ísl o ú čtu: 174 -54132041 /0710
(dále jen „dodavatel")

(Společné dále též jako ^smluvní strany * nebo jednotlivé též jako ^smluvní strana")

I.
Veřeiná zakázka

lato smlouvaje uzavřena na základé výběru dodavatele na vcřeinou zakázku malého rozsahu „Sběr dat pro 
účely analýzy znečištění ovzduší pomocí měřících vozů na lokalitách Smetanovo nábřeží a Malostranské 
náměstí", zahájenou dne 22. 11. 2019 předložením cenové nabídky dodavatele na veřejnou zakázku malého 
rozsahu v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znční pozdějších předpisů 
(dále jen ..zákon").

II.
Předmět smlouw

1, Dodavatel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatele provede plnění zakázky ..Sběr dat pro úéeh 
analýzy znečistění ovzduší pomocí měřicích vozů na lokalitách Smetanovo nábřeží a Malostranské náměstí**, 
(dále jen „služba") a to v souladu s podmínkami této smlouvy a lovněž s pokyny objednatele udělenými 
v průběhů poskytování služby.

2. Smím ní strany jsou vázány přijatou nabídkou dodavatele podanou na tuto veřejnou zakázku.



v

III.
Zpftsob poskytování služby

1. Službajc vymezena;

a) podrobným popisem předmětu plnění

Sběr dni pro účely analýzy znečistění ov/duši bude proveden na dvou vybraných lokalitách, tj. 
Smetanovo nábřeží a Malostranské náměstí v termínu podzim 2019. Součástí služby sběru dat je měření 
emisí, připojení a odpojení měřicího vozu ke zdroji el. energie, spotřebovaná elektřina, primární 
zpracováni naměřených dat a jejich předaní objednateli;

b) nabídkou dodavatele předloženou dne 22. 11. 2019, která jc přílohou ě. 1 této smlouvy.

2. Při poskytováni služby specifikované v odsl. 1 tohoto článku jc dodavatel povinen postupovat řádně 
a s náležuou odbornou péci. Služba bude poskytována v souladu s přijatou nabídkou dodavatele a splatnými 
právními předpisy a technickými normami.

IV.
Doba a místo poskytování sluzbv

1. Služba bude poskytována v termínu podzim 2019

2. Smluvní strany se v zájmu narovnání vzájemných práv a povinností touto smlouvou dohodly, že na služby 
poskytnuté dodavatelem před účinnosti této Smlouvy se pohlíží jako na služby poskytnuté dle této smlouvy 
a objednatel jc dodavateli uhradí v souladu s podmínkami této smlouvv

3 Misto plněni: h). m. Praha, lokalita Smetanovo nábřeží a lokalita Malostranské náměstí

V.
Cenové ujednání a platební podmínky

l. Objednatel zaplatí dodavateli dohodnutou cenu za službu, stanovenou v souladu s nabídkou dodavatele, 
která je jako její nedílná současí přílohou let o smlouvy. Celková cena v o vyjádřeni bez DPII je 
koncipována jako maximální, tzn. že muže byt i nižší, v závislosti na objemu služeb skutečně 
poskytnutých. Celková cena obsahuje všechny náklady potřebně ke splnění veřejné zakázky.

Cena za službu:

Cena celkem bez DPH 236.363,- Ke

Cena celkem bez DPH slow: Dvěstétřiceršesttisíctnstašcsáltři korun ěeskvch

DPH ve v vsi 21% 49.637.- Kč

Ceita celkem vč. DPH 286.000,- Kě

2. Úhrada ceny bude provedena jednorázově po dokončeni služby bez vad a nedodělku Fakturu vybaví 
dodavatel a odešle objednateli po protokolárním předání a převzetí řádně provedené sluzbv hez vad 
a nedodělků, nejpozději do 15 dnů po ukončeni přejímacího řízení doloženého protokolem o předaní 
a převzetí, pří p po protokolárním pul vržení odstraněni vad a nedodělků uvedených v protokolu, bylo-li 
plnění s nimi převzato.
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může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je dodavatel povine, 
ji uhradit.

2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud'

a) nabylo právní moci rozhodnutí msolvenčního soudu o prohlášení konkursu na majetek dodavatele;
b) itisolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele.

.V Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 2. tohoto článkuje dotčena smluvní strana povinna bez 
zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatněni práva na odstoupeni od smlouvy však není 
rozhodující, jakým způsobem se oprávněná strana smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností 
opravňujících k odstoupení od smlouvy.

4. Smluvní strany jsou oprávněn v od smlouvy odstoupit z důvodu stanovených v občanském zákoníku.

5. Vzájemné pohledávky smluvních stian vzniklé ke dni odstoupeni od smlouvy podle tohoto článku se 
vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

6. V případě odstoupeni od smlouvy jednou ze smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání 
těchto nároku je objednatel oprávněn zadržet dodavateli veškeré fakturované a splatné platby V takovém 
případě se objednatel neocitne v prodleni s úhradou faktury.

7. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den. kdy bylo pisemne oznámení o odstoupení oprávněné 
smluvní stian v doručeno druhé smluvní straně, a to způsobem uvedeným v cl. X. této smlouvy,

8. IJčínkv odstoupení od této smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupeni druhé 
smluvní stran č.

9. Obě smluvní strany mohou smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu s výpovědní dobou v délce 3 měsíců. 
Tato výpovědní doba počíná běžel prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi 
druhé smluvní straně.

10.Objednatel může tuto smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit v připadě. že jejím dalším plněním by byla 
porušena pravidla uvedená v § 222 zákona, a to zejména navýšením nebo snížením ceny díla dle 
čl. V. odst. I této smlouvy o 10 a více procent,

11.Objednatel múze závazek ze smlouvy na veřejnou zakázku vypovědět nebo od ní odstoupit, a to bez 
zbvtcčného odkladu poté. co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, nebol*

a) dodavatel měl být vyloučen z účasti v procesu vyberu dodavatele,

b) dodavatel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které 
neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výbéi dodavatele.

VIII.
Od Dovednost zu v ad v

1. Dodavatel odpovídá za to, že služba jc poskytována podle smlouvy a že splňuje požadavky legislativy 
(platné během ce I é d ubv p In č n i v eřej né zakáz kv. tj. ve zněn i př ípad ný ch zrně n) a požud a \ k> o bjedn atc I e.

2, Dodavatel odpovídá za vady způsobené pochybením jeho zaměstnanců, popř. poddoduvatclů; lo se týká také 
rozporu s předpisy, technickými normami nebo technickými podmínkami výrobce ve smyslu předcházejícího 
odstavce tohoto článku. Pokud dodavatel nechá třetí osobu provádět část služeb, odpovídá za takto vzniklé 
vady objednateli stejně, jako by služby provedl sám

IX.
Smluvní pokuty, náhrada škod v

1. Pro případy neplnění povinnosti vyplývajících z léto smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty.

a) 7. a prodlení s od straněn i m případných vad a nedodělků, bude-) i s nimi služba předána a převzata, zaplatí 
dodavatel (pokud nedodrží lluítu k jejich odstraněni stanovenou objednatelem v protokolu předaní 
upřev zeti) smluvní pokutu ve výši 1,000.- Kč zn každou vadu a nedodělek, u nichž, jc dodavatel 
v prodlení, a za každý den prodleni.
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X
b) ve věcech technických: Mgr. Tereza Libová 

5. Ve věcech souvisejících s 

a) ve věcech smluvních 
h) ve věcech tcchnickýd

Inénim této smlouvy je 7a dodavatele oprávněn jednal: | ^ ^ ,5

XII.
Závěrečná ustanovení

I. Právní vztahy neupravené touto smlouvou sc řídi občanským zákoníkem a ostatními obecní závaznými 
právními předpisy.

2. Veškeré 7inén> a doplňky teto smlouvy mohou býl provedeny pouze íbnnou písemného dodatku, který sc 
stává po nabyti účinnosti nedílnou součástí této smlouvy.

3 Smlouva sc vyhotovuje v pěti stejnopisech. každý stejnopis obsahuje bez příloh 6 stran textu. Objednatel 
obdrží čtyři stejnopisy a dodavatel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, žc uveřejnění léto smlouvy \ registru smluv dle zákona č '40/2015 Sb.. 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování (čehto smluv a o registra smluv (7áknn

berou tia vědomu žc tato smlouvao registru stnluv) zajistí hlavni město Praha. Smluvní strany zároveň 
podléhá podmínkám a omezením dle 7ákona o registra smluv a ncdojde-li z nějakého důvodů k uveřejněni 
smlouvy v souladu s tímto zákonem do 3 mčsicú ode dne uzavřeni, bude smlouva zrušena od počátku. V 
takovém případe se smluvní strany zavazují poskytnout si vzájemně veškerou součinnost k nápravě tohoto 
stavu a uzavření nové smlouvy o stejném obsahu.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněni 
prostřednictvím registru smluv.

(\ Smluvní strany výslovně prohlašuji, že si smlouvu přečetly a ze touto smlouvou projevily svoji vážnou vůli. 
Smlouva se nepříčí dobrým mravům a neodporuje zákonu.

Hlavní město Praha zpracovává osobní údaie subjektů údajů v souladu s obecné závaznými právními 
předpisy, zejména Nařízením Eviopskeho parlamentu a Rady č 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně 
fvzickvch osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušeni 
směrnice 95/46/F.S ttzv. ..GDPR") Bližší informace o zpracovávání osobních údajů jsou uvedeny na webu 
hltp: 'Vw ww. p raha. eu/jnp'C z/o^ me st c/magi strat/gdpr'in<iux. hlín I

7,

Přílohy smlouvy:
- Cenová nabídka dodavatele

- 4 -12- 2019
Dne
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