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SMLoUVA o DíLo

uzavřená podle ustanovení s 2586 a násl. zákona č,.8912012sb., občanskýzákoník, Ve znění
pozdějšíchpředpĺsů

(dále jen ,,smlouva")

ct. I

Smluvní stľany

1 Městská částPraha 5
se sídlem:
zastoupena:
rco:
DIC:
bankovní spojení:
čísloúčtu:
(dále jen jako ,,objednatel")

2. lng. arch. Václav Skarda
se sídlem:
lČo:
DlČ:
bankovní spojení:
čísloúčtu:
(dále jen jako ,,zhotovitel")

nám. 14. října 138114, 150 22 Praha 5
Mgr. Renátou Zajíčkovou,starostkou
00063631

K Vodojemu 201ĺ3,150 00 Praha 5

(dále také společně,,smluvní strany")

3. osoby oprávněné jednat

3.1 objednatelem jsou dále zmocněny následujícíosoby k jednáníjeho jménem:
Ve věcech smluvních: Mgr. RenátaZajÍčková, starostka MČPraha 5
Ve věcech administrativně - technických:

lng. arc rozvoje,
e-mail

3.2 Zhotovitelem jsou dále zmocněny následujícíosoby k jednání jeho jménem:

Ve věcech smluvních a technických: lng. arch' Václav Škarda' ,

e-m
tel.:
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cl. ll

Předmět smlouvy

1. Tato smlouva Se uzaví rá na základě výsledků  výběrové ho ří zení  veřejné  zakázky malé ho
rozsahu na sluŽby vyhlaš ované  za podmí nek a v souladu se zásadami stanovenými v $ 6, s 27
a $ 31 zákona č ;. 13412016 Sb., o zadávání  veřejných zakázek, ve znění  pozdějš í ch předpisů ,
mimo rež im tohoto zákona s názvem ,,Areál zŠ  Podbělohorská - volumetrická studle"_

2. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje prové st pro objednatele dí lo a č innosti, jak je
specifikováno v té to smlouvě a jejich pří lohách, řádně, vč as a ve vzorné  kvalitě, vč etně vš ech
objednatelem poż adovaných změn dí la a jeho souč ástí '

3. objednatel se zavazuje k převzetí řádně a vč as poskytnutých sluŽeb a zaplacení sjednané  ceny
za jejich provedení  podle podmí nek sjednaných v té to smlouvě.

4. Podkladem pro uzavření  té to smlouvy o dí lo je nabí dka zhotovitele ze dne 30.10'2019, která
byla na základě výběrové ho řizeni vybrána jako nejvýhodnějš í .

ct. ilt
Specifikace předmětu dí la a termí ny dodání

1. Předmětem tohoto dí la je zhotovení volumetrické  studie,,AreálzŠ  poooělohorská", její Ž obsah,
rozsah, forma i fáze zpracování  jsou specifikovány v Pří loze ć,. 1. Zadání  volumetrické  studie
,,Areál zŠ  poooělohorská", která tvoří  nedí lnou souč ást té to smlouvy.

2. Dí lo bude odevzdáno postupně po č ástech ve dvou fází ch v následují cí ch termí nech

1. Fáze: dodání  hrubopisu dí la
2 měsí ce od data ú č innosti smlouvy, tj. od data zveřejnění smlouvy v registru
smluv po její m podpisu oběma smluvní mĺ  stranami

2. Fáze: projednánĺ s relevantní mĺ  subjekty dle pokynů  objednatele, dodání  č istopisu se
zapracovanými připomí nkami z projednání  a podkladů  pro prezentaci studie,
přič emŽ termí n pro její  odevzdánĺ  č iní  14 dnů  od pí semné ho pokynu objednatele
k dopracování  č istopisu po projednání  s relevantní mi subjekty

ct. tv
cena dí la, pIatební  podmí nky a smluvní  pokuty

1. Cena zařádně provedené  a předané  dí lo a dalš í s dí lem souvisejí cí Úkony je stanovena takto:

Cena CELKEM bez DPH
DPH 21 %
Gena celkem vč . DPH

290.000'00 Kč
60.900'00 Kč

350.900'00 Kč

(Slovy: Dvěstědevadesáttisí ckorun č eských bez DPH, tj. Třistapadesáttisí cdevětsetkorun
č eských vč etně DPH). ! :
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Celková ěástka za dí lo bude postupně vyplacena Ve dvou splátkách po dodání  stanovené  č ásti
dí la v řádné m termí nu:

1. Fáze: dodání  hrubopisu dí la (50 o/o z celkové  ceny dí la)
145.000,00 Kč ,bez DPH, tj. 175.450,00 Kč  s DPH

2. Fáze: projednání  s relevantní mi ú č astní ky dle pokynů  objednatele, dodání  č istopisu se
zapracovanými připomí nkami z projednání  (50 o/o z celkové  ceny dí la)

145.000,00 Kč  bez DPH, tj' 175.450,00 Kč  s DPH

2. Cena je stanovena mezi smluvní mi stranami podle zákona o cenách dohodou jako cena
koneč ná, nepřekroč itelná a nejvýš e přĺ pustná za komplexní plnění celé ho předmětu dí la dle té to
smlouvy a zahrnuje veš keré  náklady zhotovitele souvisejí cí  s řádným provedení m dí la,
tj. zahrnuje veš keré  č ĺ nnosti, vlivy, rĺ zika, dodávky a souvisejí cí  rnýkony nutné  k naplnění  Úč elu
a cí le té to smlouvy.

3. Cena dle č l. lV odst. 1 té to smlouvy mů Že být změněna v pří padě změny pří sluš ných daňových
předpisů  v prů běhu realizace předmětu plnění dí la. V tomto pří padě bude cena dle té to smlouvy
upravena podle výš e sazeb DPH platných ke dnivzniku zdanitelné ho plnění .

4. Veš keré  změny v realizaci smlouvy, které  změní  cenu dí la, je zhotovitel povinen dohodnout
s objednatelem před jejich provedení m. Pokud by změny znamenaly zvýš ení  ceny uvedené
v č l. lV odst. 'ĺ  té to smlouvy, lze je prové st pouze na základě předchozí  pí semné  dohody
smluvnĺ ch stran formou pí semné ho dodatku k té to smlouvě. Pokud by zhotovitel provedl takové
práce bez předchozí ho uzavření  dodatku ke smlouvě, povaŽuje se cena těchto prací  za smluvní
pokutu a za poruš ení  smluvní ch ujednání  o ceně dí la dle té to smlouvy, zaplacenou zhotovitelem
objednateli.

5. Právo na fakturaci vzniká po pí semné m převzetí  pří sluš né  č ásti předmětu plnění dle č l. lll odst.
2 té to smlouvy objednatelem, a to po pí semné m odsouhlasení  převzaté  č ásti dí la zástupci
objednatele.

6. Po provedení  jednotlivých č ástí  dĺ la dle č l. lll odst. 2 té to smlouvy a po odsouhlasení  č ástí
předmětu plnění  dle odstavce 5 tohoto č lánku vystaví  zhotovitel nejpozději do deseti (10) dnů
fakturu - daňový doklad. Splatnost faktury č iní  dvacet (20) dnů  ode dne její ho prokazatelné ho
doruč ení objednateli. Faktura musí splňovat náleŽitosti daňové ho dokladu ve smyslu ustanovení
zákonać,.23512004 Sb., ve znění  pozdějš í ch předpisů .

7. Vpří padě prodlení  objednatele se zaplacení m faktury je zhotovitel oprávněn poŽadovat od
objednatele vzájemně dohodnutou smluvní  pokutu ve výš i 0,05 % z dluž né  č ástky bez DPH za
kaž dý, byt' i započ atý kalendářní  den prodlení .

8. V pří padě, Že zhotovitel nedodrŽí termí ny dodání jednotlivých č ástí  dí la uvedené  v č l. lll odst. 2
té to smlouvy, jepovinen uhradit objednateli smluvní  pokutu vevýš i 0,05 % Kč , zč ,ástky za
předmětnou č ást dí la bez DPH za kaž dý, byť  izapoč atý den prodlení  a za kaž dý jednotlivý
přĺ pad nedodrŽení  termí nu plnění .

9. Uhrazení m smluvnĺ  pokuty není  dotč en nárok objednatele na náhradu š kody. Smluvní  pokutu
zaplatí  zhotovitel vedle š kody, která objednateli vznikne v dů sledku poruš ení  závazku
zhotovitele prové st dí lo řádně a vč as dle pří sluš ných ustanovení  a přĺ loh té to smlouvy.

a r uĚsĺ sxA lÁsĺL PRAI{A 5
)
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cl. v

Práva a povinnosti smluvní ch stran

1. Zhotovitel je povinen zahĄit svou č innost ihned po nabytí  Úč innosti smlouvy a při realizaci vš ech
fází předmětu dí la je povinen postupovat bezzbytećné ho prodlení  při zachování  lhů t sjednaných
dle té to smlouvy.

2. Zhotovitelje povinen při realizacijednotlivých č ástí  dí la postupovat podle pokynŮ objednatele'
Zhotovitel je povinen při výkonu své  č innosti pí semně upozornit objednatele na zřejmou
nevhodnost jeho pokynů , které  by mohly mí t pro objednatele za následek vznik š kody. V
pří padě, Že objednatel i přes upozornění  zhotovitele na splnění  pokynů  trvá, neodpoví dá
zhotovitel za š kodu takto vzniklou.

3. Zhotovitelje povinen při své  č innosti sledovat veš keré  změny právní ch a souvisejí cí ch předpisů
v oblasti zhotovovánĺ  předmětu dí la tak, aby č innost pro objednatele vykonával vż dy v souladu
s platnou právní  ú pravou.

4. Zhotovĺ tel se zavazuje uchovat v tajnosti veš keré  ĺ nformace, okolnosti a Údaje, které  se
dozvěděl v souvislosti a při plnění  předmětu té to smlouvy pro objednatele, ledaž e se tyto
informace, okolnosti a ú daje stanou obecně známýml jĺ nak neŽ prostřednictví m objednatele.
Tento závazek zů stává v platnosti ĺ  po ukonč ení té to smlouvy.

5. Zhotovitel se podpisem té to smlouvy zavazuje řádně zhotovit jednotlivé  č ásti dĺ la Ve
stanovených termí nech a převé st vlastnické  právo k nim na objednatele. objednatel se zavazuje
řádně a vč as zhotovené  č ásti dĺ la převzí t, zaplatit smluvenou cenu Ve stanovených lhů tách a po
dobu ú č innosti smlouvy poskytnout souč innost ve smluvené m rozsahu.

6. Zhotovitel odpoví dá objednateli za š kody jí m způ sobené  při prováděnĺ  dí la, ledaŽe prokáž e, Že
tyto š kody byly způ sobeny okolnostmi vyluč ují cí mi odpovědnost.

7, objednatel prohlaš uje, ž e na základě výzvy od zhotovitele vystaví  plnou moc V souvislosti
s plnění m té to smlouvy.

CI. VI
Práva duš evní ho vlastnictví

1. Zhotovitel se zavazuje, Že při poskytování  sluŽeb neporuš ĺ  práva třetí ch osob, která těmto
osobám mohou plynout z práv k duš evní mu vlastnictví , zejmé na z autorských práv a práv
prů myslové ho vlastnictví . Zhotovitel se zavazuje, Že objednateli uhradí  veš keré  náklady, výdaje,
Š kody a majetkovou i nemajetkovou ú jmu, které  objednatelivzniknou v dů sledku uplatnění práv
třetí ch osob vů č i objednateliv souvislosti s poruš ení m povinnostizhotovĺ tele dle předchozí věty.

2. Bude-li výsledkem nebo souč ástí  poskytovaných sluŽeb i dí lo, které  je předmětem autorských
práv, práv souvisejí cí ch s právem autorským č i předmětem práv pořizovatele k jí m poří zené
databázi, poskytuje zhotovĺ teljako autor objednateli ode dne předání takové hoto dí la objednateli
na neomezenou dobu pro Území  celé ho světa, výhradní  licenci k uŽitĹdí la vš emi způ soby uŽití
V neomezené m rozsahu, přič emŽ výš e odměny za poskytnutí  licence je jiŽ zahrnuta v ceně
poskytovaných sluŽeb. objednatelje zároveň oprávněn jakkoli upravit č ijinak měnit dí lo, jeho
název, spojit dí lo s jiným dí lem, dĺ lo rozdělit č i zařadit dí lo do dí la souborné ho, s č í mŽ zhotovitel
dí la vyjadřuje souhlas. objednatel mů Že výš e uvedenou licenci poskytnout jako podlicenci nebo
postoupit třetĺ m osobám dle výběru objednatele, přič emŽ zhotovitel s tí mto výslovně předem
souhlasí ' objednatel není  povinen licenci vyuŽí t.

D
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3. Bude-livýsledkem nebo souč ástí poskytovaných sluŽeb izaměstnanecké  č i kolektivní dí lo, které
je předmětem autorských práv, práv souvisejí cí ch s právem autorským č ĺ  práv pořizovatele k
jí m poří zené  databázi, postupuje zhotovitel jako zaměstnavatel č i osoba, z její hož  podnětu a
pod její mŽ vedení m je dí lo vytvářeno a pod její mŽjmé nem je dí lo uváděno na veřejnost, ke dni
předání takové hoto dí la právo výkonu majetkových práv autora k dí lu na objednatele, přĺ č emŽ
výš e odměny za postoupení  je jiŽzahrnuta v ceně poskytovaných sluŽeb. Zhotovitel prohlaš uje,
Že autor svolil i ke zveřejnění , k ú pravám, zpracování  vč etně překladu, spojení  s jiným dí lem,
zařazení  do dí la souborné ho, k dokonč ení  své ho zaměstnanecké ho dí la, jakoŽ i k tomu, aby
zhotovitel uváděl zaměstnanecké  dí lo na veřejnost pod svým jmé nem, Že autor výslovně
souhlasil s dalš í m postoupení m výkonu těchto práv na objednatele a z objednatele na třetí
osoby. Zhotovitel prohlaš uje, Že vš em autorů m poskytl dostateč nou přiměřenou odměnu a Že
vš echny závazky zhotovitele vů č i autorovi jsou vypořádány.

4. Zhotovitel výslovně prohlaš uje, Že je plně oprávněn disponovat právy k duš evní mu vlastnictví
vč etně výš e uvedených autorských práv, a zavazuje se za tí mto ú č elem zajistit řádné  a
neruš ené  už í váni dí la objednatelem, vč etně pří padné ho zajiš tění  dalš í ch souhlasů  a licencí  od
autorů  děl v souladu s autorským zákonem, popř. od vlastní ků  jiných práv duš evní ho vlastnictví
v souladu s právní mipředpisy. Poskytovatelsezavazuje,ž e objednateliuhradí veš keré  náklady,
výdaje, š kody a majetkovou i nemajetkovou ú jmu, které  objednateli vzniknou v dů sledku toho
Že objednatel nemohl dí lo uŽí vat řádně a neruš eně.

cl. vll
Povinná ustanovení

Smluvní  strany berou na vědomí , Že k nabytí  ú č innosti té to smlouvy je nezbytné  její  uveřejnění
v registru smluv podle zákona ć,. 340ĺ 2015 sb., o zvláš tní ch podmí nkách ú č innosti někteých
smluv, uveřejňování  těchto smluv a o registru smluv, ve znění  pozdějš í ch předpisů , do třiceti
(30) dnů  ode dne podpĺ su smlouvy poslednĺ  smluvní  stranou, nejpozději do tří  (3) měsí ců  ode
dne podpisu smlouvy, které  provede Městská č ást Praha 5. Smluvní  strany berou na vědomí ,
ž e zveřejnění  osobní ch ú dajů  ve smlouvě uveřejněné  v registru smluv podle věty první  se děje
v souladu s tí mto zákonem a s č l. 6 odst. 1 pí sm. c) naří zení  Evropské ho parlamentu a Rady
(EU) 2016/679. Smluvní  strany prohlaš ují , Že skuteč nosti obsaŽené  ve smlouvě nepovaŽují
za obchodní  tajemství  ve smyslu s 504 obč anské ho zákoní ku a udělujĺ  svolení  k jejich uŽití
a uveřejnění  bez stanovení jakýchkoliv dalš í ch podmí nek'

1

2. Tí mto se Ve smyslu ustanovenĺ  $ 43 odst. 1 zákona č ' 13112000 sb., o hlavní m městě Plaze,
ve znění  pozdějš í ch předpisů , potvrzuje, ž e byly splněny podmí nky pro platnost právní ho
jednání  městské  č ásti Praha 5, a to usnesení m RMC Praha 5 č . RMll44ĺ 1323ĺ 2O19 ze dne
13.11.2019.

cl. vilt
Závěreč ná ustanovení  a zvláš tní  ujednání

1. Po dobu platnostité to smlouvy o dí lo má zhotovitel povinnost mí t uzavřenou pojistnou smlouvu
na odpovědnost za š kodu způ sobenou č inností  zhotovitele třetí m (3) osobám, která je uzavřena
v minimální výš i pojistné  č ástky 500.000,00 Kč .

2. Náklady na uzavření  pojistné  smlouvy dle cl. Vlll odst' 1 té to smlouvý jsou náklady zhotovitele.

5
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3. Právní  vztahy vzniklé  zté to smlouvy se budou ří dit ustanovení mi zákona ć,.89l2o12 sb',

obč anský zákoní k, ve znění  pozdějš í ch předpisů  (dále jen ,,obč anský zákoní k"), pří padně
dalš í mi obecně závaznými právní mi předpisy, které  by měli vztah ke sjednané mu smluvní mu
vztahu.

4. Záruka za jakost na plnění  dí la dle č l. lll odst. 1 té to smlouvy se stanovuje na š edesát (60)
měsí ců  ode dne protokolární ho předání dí la objednateli a v pří padě vad a nedodělků  předané ho
dí la ode dne jejich ú plné ho odstranění . Pří padnou reklamaci vady je objednatel povinen uplatnit
u zhotovitele pí semně, přič emŽ v reklamaci vadu popí š e a uvede poŽadovaný způ sob její ho
odstranění . Zhotovitelje povinen odstranit vady dí la ihned, pokud to není  moŽné , pak dle pokynů
objednatele v nejbliŽš í m moŽné m termí nu. Neodstraní -li zhotovitel reklamované  vady ve lhů tě
dle předchozí  věty, mů Že objednatel u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu z ceny dí la nebo
zadat odstranění  vad jiné mu zhotoviteli, přič emŽ v tom pří padě je zhotovitel povinen objednateli
uhradit náklady vynaloŽené  objednatelem na cenu takových plnění . Nárok objednatele ú č tovat
zhotoviteli smluvní  pokutu v tomto přĺ padě nezanĺ ká.

5. Nesplnění  ujednání  o závazcí ch zhotovitele dle té to smlouvy zakládá objednateli právo
na okamŽité  odstoupení  od té to smlouvy poté , co objednatel zhotovitele na nesplnění  závazku
pí semně upozornil, přič emŽ zhotoviteli souč asně stanovil dodateč nou lhů tu 14 dní  pro splnění
takové  povinnosti č i jiný způ sob odstranění  poruš ení  ujednání  o závazku zhotovitele.
odstoupení  od té to smlouvy musí  být v kaŽdé m pří padě provedeno pí semně a prokazatelně
doruč eno druhé  smluvní  straně; ú č inky kaŽdé ho odstoupení  od smlouvy nastávají  okamŽikem
doruč ení  pí semné ho projevu vů le odstoupit od té to smlouvy druhé  smluvní  straně; odstoupení
od té to smlouvy nemá vliv na zaplacení smluvní  pokuty.

6. Ustanovení  obč anské ho zákoní ku o odstoupení  od smlouvy nejsou výš e uvedeným
ustanovení m jakkoli dotč ena.

7. Poruš Ĺli některá ze smluvnĺ ch stran tuto smlouvu, zavazuje se nahradit druhé  straně vzniklou
š kodu a uš lý zisk. Smluvnĺ  sankce nelze započ í tat vů č i nároku na náhradu š kody a uš lé ho zisku.

8. Změny a doplňky té to smlouvy mohou být sjednány jen pí semnou formou ve formě oboustranně
podepsaných dodatků  a musí  být potvrzeny oběma smluvní mi stranami.

9. Smlouva se uzaví rá v pěti (5) vyhotovení ch splatností  originálu, znichž  č tyři (a) vyhotovení
obdrŽí  objednatel a jedno (1) vyhotovení  obdż í  zhotovitel.

í 0. Tato smlouva nabývá platnosti dnem její ho podpisu druhou ze smluvní ch stran a ú č innosti dnem
zveřejnění  smlouvy v registru smluv podle zákona č . 34012015 Sb., o zvláš tní ch podmí nkách
ú č innosti někteých smluv, uveřejňování  těchto smluv a o registru smluv, ve znění  pozdějš í ch
předpisů .

í  í . Smluvní  strany se zavazují , Že pokud se které koli ustanovení  té to smlouvy nebo s ní  souvisejí cí
ujednání č ijakákolijejí  č ást ukáŽou být neplatnými, zdánlivými č i se neplatnými nebo zdánlivými
stanou, neovlivní  tato skuteč nost platnost smlouvy jako takové ' V takové m pří padě se smluvní
strany zavazují  nahradit neplatné  č i zdánlivé  ustanovení  ustanovení m platným, které  se svým
ú č elem pokud moŽno nejví ce podobá neplatné mu nebo zdánlivé mu ustanovení . obdobně se
bude postupovat v pří padě ostatní ch zmí něných nedostatků  smlouvy č i souvisejí cí ch ujednání .

í 2. Smluvní  strany prohlaš ují , Že smlouvu sepsaly na základě pravdiÝých ú dajů , jejich pravé  a
svobodné  vŮle, nĺ koliv tí sni aniza nápadně nevýhodných podmí nek, smlouvu si přeč etly, s její m
obsahem souhlasí  a na dů kaz toho připojují  své  podpisy.
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