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SMLoUVA o oí t-o
uzavřená podle $ 2586 a násl' zákona č ' 8912012 Sb.' obč anský zákoní k

(dále jen ,'obč anský zákoní k'')

smlouvy Objednatele: 31 2OI 61 001'l 21

smlouvy Zhotovitele: 20 - '125 - 02,08

t.

Smluvní  strany

í . objednatel: Technická správa komunikací  hl. m. Prahy, a.s.
Rásnovka 77018, 110 00 PÍ aha 1- staré  Město
lČ o: 03447286
Dlč  CZO3447286
zapsaná v obchodní m rejstří ku vedené m Městským soudem v Praze, sp. zn. B
20059
Bankovní  spojení : PPF banka a.s.

č .ú ' 2023100003/6000
zastoupená; Mgr. Jozefem Sinč ákem' MBA, generální m ředitelem a předsedou představenstva

prof. lng. Karlem Pospí š ilem, Ph'D., mí stopředsedou představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, č lenem představenstva
lng' Martinem Pí pou, č lenem představenstva

Při podpisu smlouvy a veš keých jejich Dodatků  jsou oprávněni zastupovat
objednatele dva č lenové  představenstva společ ně, z nichŽ nejmé ně jeden musí
být předsedou anebo mí stopředsedou představenstva.
Při podpisu té to Smlouvy s hodnotou plnění  do 2 mil. Kč  bez DPH je oprávněn
zastupovat objednatele v souladu s Maticí  odpovědnosti na základě pové ření
udělené ho představenstvem' lng. Jiří  Mayer' ředitel investiění ho ú seku.

osoby oprávněné  k jednání  ve věcech technických:
lng. Jiří -Mayer' ředitel investič ní ho ú seku
Michal Svadlenka, vedoucí  odd' pří pravy a realizace bezmotorové  dopravy +

BESIP + PBB
lng' René  Brodí ková, technik pří pravy a realizace cyklo

(dále jen,'objednatel")

2. zhotovitel: DoPRAVNí  A |NŽENÝRSKÉ  PRoJEKTY s'r.o.
(zkr. DIPRO, spol. s r.o.)
Sí dlo: Modřanská 1111387, PsČ  í 43 O0 Praha 12 - Modřany
Korespondenč ní  adresa: Na Záhonech 271884'141 00 Praha 4 - Michle
lC:48592722
DlČ : CZ48592722
Zapsaná v obchodní m rejstří ku vedené m Městským soudem v Praze, spis. zn.
c 18643
Bankovní  spojení : Č eská spořitelna, a.s', Praha 4
č . ú .:69727339/0800
zastoupena: lng. Janem Zzauým, jednatelem

osoby zmocněné  k jednání :
- ve věcech smluvní ch:
- ve věcech technických:

(dále jen,,Zhotovitel")

o
UJF

lng. Jan
lng. Dan

Zzavý, 1ednatel
iel Poliě' Ph.D. (Al)

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



B)

c)

zbyteóné ho odkladu. V pří padě, Že z dů vodů  nedodrŽení  nebo poruš ení  té to povinnosti dojde
ke š kodě, zavazuje Se strana, která š kodu způ sobila, tuto nahradit bez zbyteóné ho odkladu,
co k tomu bude poš kozenou stranou vyzvána'

il.
Úvodní  ustanovení

VZHLEDEM K ToMU ŽE,

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 óely té to Smlouvy té Ž jako ,,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 t'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");

objednatel realizuje projekt zahrnují cí  akci ,,Cyklo A2 Pří staviš tě - Vyš ehradský tunel'
Praha 4, č . akce 295019912,2. etapa, Veslařský ostrov - MoL _ vypracování  PD a
zajiš tění  lč ", (pro ú ěely té to Smlouvy té Ž jako ,,Projekt");

ob1ednatel prohlaš uje, Že splňuje Veš keré  podmÍ nky a pož adavky dále v té to Smlouvé
stanovené  a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřÍ t a řádně plnit sVé  povinnosti v ní  obsaž ené ;

D) Zhotovitel prohlaš uje, Že splňuje veš keré  podmí nky a pož adavky v té to Smlouvě stanovené
a je oprávněn tuto Smlouvu uzavří t a řádně plnit závazky v ní  obsaŽené , a ke dni podpisu té to
Smlouvy není  V ú padku ani v likvidaci, a Že návrh na zahdjeni 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 .89l2o12 Sb.' obč anský
zákoní k, ve zněnÍ  pozdějš í ch předpisů  (pro ú č ely té to Smlouvy té ž  jako ,,oběanský 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

Předmětem smlouvv ie zhotovení  dí la: ,,cyklo A2 Pří staviš tě - Vyš ehradský tunel, Praha 4,

č . akce 2950199!2,2' etapa, Veslařský ostrov - MoL - vypracování  PD a zajiš tění  lG".

Předmětem plnění  je projektová pří prava ve stupni DUR, DsP V podrobnostech DPS, vč etně
zajiš tění  inŽenýrské  č innosti na akci uvedenou v č l. ll..

Popis akce, které  se týká projektová pří prava:

Jedná se o ll. etapu modernizace cyklotrasy A2 Pří staviš tě - Vyš ehradský tunel, v ú seku
Veslařský ostrov (věetně) - Benzí nová pumpa MoL (vč etně). Cí lem je zvýš ení  bezpeónosti
pohybu pěš í ch a cyklistů , dle moŽností  rozš í ření  stezky Vedené  Ve stopě páteřní  cyklotrasy 42
po Podolské m nábřež i na maximální  parametry, popř' s tí m souvisejí cí  pří padný zásah do
sousední ch pozemků , kompletní  Výměna povrchů , popř. dopravní ho znač ení . Bezprostřední
okolí  cyklostezky bude revitalizováno.

Projektová pří prava Ve stupni DUR, DsP V podrobnostech DPS bude zahrnovat:
_ dodání  poloŽkové ho výkazu výměr a kontrolní ho rozpoč tu projektanta dle vyhláš ky

č . 16912016 sb. o stanovení  rozsahu dokumentace veřejné  zakázky na stavební  práce a
soupisu stavební ch prací , dodávek a služ eb s výkazem výměr, v platné m znění ;

_ kompletní  inž enýrskou č innost - zejmé na projednání  se vš emi dotč enými orgány
a subjekty_ majetkoprávní  agendu - zpracování  podkladů  pro projednání  veš kených smluv majetkových
vč . smluv o přeloŽkách s vlastnÍ ky sí tí  a pří padných smluv o smlouvách budoucí ch na
věcná břemena (vyjma jednání  o obsahu těchto smluv)

- z-



- Zajiš tění  Vydání  pravomocné ho ú zemní ho rozhodnutí  a pravomocné ho stavební ho

povolení

( dále jen 
''dí lo")'

2. Mí sto plnění : misto realizace - Praha 4, cyklotrasa na Podolské m nábřeŽí  v ú Seku Veslařský
ostrov - benzí nová pumpa MoL a sí dlo Zhotovitele

mí sto předání  dí la - Sí dlo objednatele

3. Zhotovitel se zavazuje řádně prové st a ve stanovené  době předat dí lo objednateli v rozsahu
a za podmí nek dohodnutých v té to smlouvě, k její muž  uzavření  je objednatel oprávněn
na záŘladě smlouvy o dí lo mezi hl. m. Prahou a objednatelem. objednatel se zavazýe,
Že dokonóené  dí lo převezme a zaplali za jeho zhotovení  dohodnutou cenu'

4. Dí lo bude provedeno v souladu s podmí nkami výběrové ho ří zení , přijatou nabí dkou Zhotovitele,
předanou projektovou dokumentací  a V souladu se stavební m zákonem
č . 183/2006 sb., V pIatné m znění , a předpisy souvisejí cí mi'

tv.
Doba plnění  dí la

1 . Termí n zahájenÍ : neprodleně po uveřejnění  té to smlouvy v registru smluv

2. Termí n ukonč ení  dí la, tj' odevzdání  projektové  dokumentace, poloŽkové ho výkazu výměr
a kontrolní ho rozpoětu projektanta, předání  vydané ho stavební ho povolení  s nabytí m právní

moci a dokonč ení  inŽenýrské  č innosti: do 1212021

3. závaznost uvedených termí nů  je podmí něna dodrŽení m zákonných lhů t pro vyjádření  č i pro

vydání  rozhodnutí  pří sluš ných správní ch orgánů  č i ú řadů , jejichŽ vydání  je třeba k řádné mu

piovedení  Dí la' Při nedodÉ ení  lhů t dle předchozí  Věty se prodluŽuje Zhotoviteli tí mto dotč ený

iermí n pro dokonč ení  dí lěí ho č i celkové ho plnění  Dí la, a to o poč et dní , o kolik byla překroč ena
pří sluš ňá zákonná lhů ta, to vš e ovš em pouze v pří padě, pokud byl termÍ n 'pro 

dokonč ení

dí lč í ho ěi celkové ho plnění  Dí la od takové ho dodÉ ení  zákonné  lhů ty odvislý' a pokud toto

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

uzavří t dodatek ke Smlouvě.

V.
Cena dí la

'l . Cena za zhotovení  dí Ia v rozsahu Č l. lll. odst' 'l té to Smlouvy je:

Celkem cenaza dí lo bez DPH
DPH:
cena celkem vč etně DPH :

848'500 Kě
í 78.í 85 Kč

1.026.685 Kč

2

Podrobná Specifikace ceny je uvedena v Pří loze č . 1 .

Cena Dí la je stanovena jako cena pevná za Dí to v rozsahu té to Smlouvy. Sjednaná cena

obsahuje vé š keré  práce adodávky, sluŽby, náklady, poplatky, daně, odvody a- výkony,. ktenich

(ejichŽ vynalož ení ) je třeba irvale č i doěasně k zahájení , provedení  a' dokonč ení
ž nótouou"né t o Dí lá, 6yť  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 být měněna jec|nostranným ú konem Žádné  ze sm|uvnÍ ch Stran' K jaké kolirl

zmé ně ceny mů 2e dojí t pouze formou pí semné  dohody Smluvní ch stran uč iněné  formou
dodatku k té to Srnlouvě.

4- Zhotovitel nese nebezpeč í  zmé ny okolností  ve smyslu ust. $ 2620 odst' 2 oběanské ho
zákoní ku'

vt"
Platební  podmí nky

1. ob1ednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu ve výš i dohodnuté  v ól' V. Právo fakturovat
vznikne Zhotoviteli po provedení  prací  a po předání  a převzetí  předmětu dí la nebo jeho óásti

za podmí nek Stanovených v tomto č lánku ní Že.

2' sp|atnost faktur je sjednána na 30 dnů  ode dne prokazatelné ho doruč ení  jednotlivých faktur
objednateli na adresu jeho sí dla, na ú č et zhotovitele uvedený na faktuře' Vš echny faktury
Zhotovitele musí  obsahovat náleŽitosti daňové ho dokladu' pří lohu Soupis provedených prací ,

označ ení  Smluvní ch stran' jejich adresy (sí dla), óí slo Smlouvy, č í slo faktury' den odeslání
a den splatnosti faktury, oznaóení  a kód banky a č í s|o ú ětu, na kteÚ má objednatel zaplatit'
fakturovanou č ástku' rozpis jiŽ fakturovaných óástek, oznaěení  a specifikaci té  etapy provádění
Dí la, které  se týká faktura, vóetně uvedení  pořadové ho č í sla dané  etapy, razí tko, jmé no,

pří jmení , funkci a podpis oprávněné  osoby, Soupis provedených prací  musí  obsahovat
zejmé na tyto ú daje:

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

Nebude-li faktura obsahovat Veš keré  nálež itosti podle té to Smlouvy a podle obecně
závazných právní ch předpisů , je objednatel oprávněn Vrátit ji Zhotoviteli k opravě (k doplnění ).
V takové m'pří padé  zač ne běŽet nová lhů ta splatnosti, a to nejdří Ve dnem doruč ení  opravené
(doplněné ) faktury objednateli.

Elektronické  faktury musí  být zaslané  na e-mail.: fakturace@tsk-praha.cz

3. Zhotovitel prohlaš uje' ž e je plátcem DPH a dále Že není  nespolehlivým plátcem Ve Smyslu

$ 106a zákona č . ž 35l2oo4 sb', o dani z přidané  hodnoty, ve znění  pozdějš í ch předpisů  (pro

ú č ely té to smlouvy té ž  jako ,,Zákon o DPH-). V pří padě, Že bude správcem daně zahájeno
ří zeňí  o tom, ž e Zhotovitel je nespolehlivým plátcem, Zhotovitel se zavazuje tuto skuteěnost
bez zbyteč né ho odkladu, pí semné  oznámit objednateli.

4. Zhotovitel dále proh|aš uje, Že splňuje veš keré  podmí nky uvedené  v $ 109 Zákona o DPH,
tj. ž e z jeho strany nedoš lo k poruš ení  jaké koliv povinnosti stanovené  Zákonem o DPH, která

óy monia vé st k iuč ení  objednatele za nezaplacenou daň podle ustanovení  s 109 Zákona
o DPH' Zhotovitel se zavazuje' ž e pokud bude hrozit nebo dokonce dojde k poruš ení  jaké koliv
povinnosti Zhotovitele, která by mohla Vé st k ruč ení  libovolné  osoby za nezaplacenou daň,

oznámí  tuto skuteěnost pí semně objednateli bez zbýeč né ho odkladu.

5. Veš keré  platby uskuteč něné  podle té to Smlouvy objednatele ve prospěch Zhotovitele budou
provedeny na ú č et Zhotovitele, kteý je registrován správcem daně ve smyslu-$ 109 Zákona
ó opn, cóz Zhotovitel potvrzuje' V pří padě, ž e se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem dle
předchozí ch odstavců  č i tato skuteč nost bude hrozit, nebo nebude mí t registrován správcem
daně ú č et, Zhotovitel výslovně souhlasí , aby DPH z ceny dle té to Smlouvy byla odvedena
objednatelem pří mo na ú ěet správce daně v souladu s obecně závaznými právní mi předpisy.

vil.
Spolupů sobení  objednatele

objednatel poskytne Zhotoviteli Vč as nezbytnou nutnou spolupráci, mimo jiné  Vč etně věasné ho
doóání  vŠ ech dókumentů , které  jsou k plnění  podle té to Smlouvy nutné ' objednatel bude
povinen zú č astnit se jednání , na ktených bude jeho pří tomnost nezbytná za předpokladu,

4



ž e nejpozději 4 pracovní  dny předem bude objednatelovi doruč ena pozvánka na takové

jednáÁí , ve kieré  bude zdŮrazněna nutnost jeho pří tomnosti'

2. obiednatel jmenuje odpovědné  vedoucí  pracovní ky' aby jednali jako. partner Zhotovitele- 
" 'ár"iitó.t""h 

soú visejicí ch s realizací  té to Sm|ouvy' Tito odpovědní  Vedoucí  pracovní ci jsou

'p"r"*e 
." svými oprávnění  uveden v Ólánku l. té to Smlouvy, jako osoby oprávněné  jednat

ve vececn teónnict<ych. objednatel je oprávněn tyto odpovědné  Vedoucí  pracovní ky

č as od č asu změnit, tato změna je vš ak vů č i Zhotoviteli Úé inná až  od data' kdy bude Zhotovitet

o té to změně informován pí semně.

vilt.
Podmí nky provedení  dí Ia

1. zhotovitel prohlaš uje, Že se s vynaloŽení m odborné  pé č e seznámil s existu.|í cí mi podklady

Ř provedení  dí la, a'ž e týo podklády jsou ú plné  a v souladu s pří sluš nými ob'ecně- závaznými
pávní mi předpisy a teihnickymi nórmami je na základě těchto podkladů  moŽné  DÍ lo prové st

podle té to Smlóuvy a také  realizovat projektovou dokumentaci. Pokud jde o pří padné

iodklady které  buáou objednatelem Zhotoviteli předány po uzavření  smlouvy, Zhotovitel

|roveaď';e;icn kontrolu dlé  krité rií  obsaž ených v první  větě tohoto odstavce, a to bez

ioyt"eneňo odkladu po doruč ení  těchto podkladů ' V tomto ohledu se smluvní  strany dohodly'

Že vznikne_li během realizace Dí la potřeĎa jiné ho podkladu, neŽ kteý je zde uveden, a pokud

ie tento podklad týká projektové  dokumentace, bude povinností  Zhotovitele .tento podklad

iaiisiit, a'objednaí el Žhoí oviteli zaplatí  Veš keré  ú ěelně vynalož ené  a prokázané  náklady

spojené  s tí mto podkladem'

2. Zhotovitel ie povinen prové st Dí lo v prvotří dní  kvalitě' V soutadu se Smlouvou, s.veš kenými- 
ooecne zá|a)nými prjvní mi předpisy, a to zejmé na zákonem č ' 1311997 sb. a Vyhláš ky MDs
é ' 1o4t1gg7 Sb,, ve znění  pož oe1š icň předpisú , obecnými technickými pož adavky na výstavbu,

Technickými normami (Č sN, EŇ) a to i doporuč u'jí cí mi, které  byly přijaty postupem podle

ustanovení  $ 4 zákona é ' 22l1s;g7 sb', o technických poŽadavcí ch. na Výrobky.' ve znění

|o'oe;si.n p-ředpisů , 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 potvzuje' Že se v plné m rozsahu seznámil. s povahou- 
á předměté m Ďí ta a 1sou mu znáňy'veš keié  technické , kvalitativní  a jiné  podmí nky nezbytné

k iealizaci 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 ivoří cí mi její  pří lohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil

1xerotiu nesrovnalosti, které  by mu bránily prové st Dí to ú plné , odpoví dají cí  kvality, schopné

iunt ." " 
předání  ob'jednateli. 

'Prohlaš uje iaké , ž e do ceny Dí la jsou zahrnuty té Ž veš keré

prá.., i"iiónz provedení  by měl Zhotovitel v rámci své  odborné  způ sobilosti předpokládat'

4' Zhotovitel je oprávněn pověřii provádění m óásti předmětu plnění  podlé  té to Smlouvy pouze

iv tr"ti strány,'ať  uŽ jako poddodavatele nebo zaměstnání m dalš í ch osob na dobu urěitou,

jé jictrz výeeť  je stanóven v pří loze č . 2 té to smlouvy (pro ú ěely té to Sm|ouvy té ž  jako

,,poooodávatel'é "), ustanovení  bodu (viii) tohoto odstavce tí m není  dotěeno. Podmí nky vyuŽití

poddodavatelů  jsou následu.jí cí :

i. Zhotovitel je povinen vytvořit a udÉ ovat takové  podmí nky a předpoklady, aby objednatel

mohl v souladu s toutó Smlouvou uskuteč ňovat kontrolu poddodavatelů , kteří  poskytují

plnění , č innosti nebo sluŽby, jeŽ mají  zásadní  význam pro řádné  a vóasné  poskytování

ptncní 'dt" té to Smlouvy. eředňetn:im'ptnění m' č innostmi nebo sluŽbami se rozumÍ  veš keré
jednání , které  je se zřátelem k obsáhu a ú óelu 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 (Vietně

Zstupců  nebb zaměstnánců  kteÉ hokoli takové ho poddodavatele) tak, jako by.to bylo jeho

vlastňí  1ednání  nebo opomenuií . Zhotovitel se zavazuje prokazatelně vynalož it veš kerou

Snahu, kterou lze od ňěho rozumně oěekávat, k zajiŠ tění  právní  ochrany a odš kodnění

E



l.

iv.

oblednatele před jakýmrkoliv nároky ze strany poddodavate|e a/nebo skodaml

zpú sobenými poddodaVatelem:

Zhotovitel je plně odpové dný objednateli ? řidie- 1:!:_sné  
plnění  Smlouvy' bez ohledu

i. l"-rJr."r' .7.itky' které  poddo-davatel uplatní  vů č i Zhotovlteli ;

Zhotovitel se zavazuje prokazatelně vynalož it veŠ kerou snahu' kterou lze od něho rozumně

ilř;;;i' -t 
tonlu 

"'uy'."b"ň;;i-""'smtouvácrr 
se svými poddodavateli splněni vš ech

óJ"il""Jir 
''vňiy""ii.ión 

znot5řř"ri 
'' 

té to s*touuy' a tó přiměřeně k povaze a rozsahu

jejich poddodávky;

Zhotovitel se zavazu]e smluvně zajistit závazkový právnÍ  uzlah mezi Zhotovitelem

a poddodavatelem takovým 'óí 'óo*i "ov 
zhotovite-l', pří padně jeho pojiš ť ovna' nemohla

č innost poddodavatete pouazlvát za Óinnóst samostatnou ve smyslu ustanovení  $ 2914

obč anské ho zákoní ku;

Zhotovitel bude plnit své  platební  povinnosti vŮói .poddodavatelů m 
řádné  a vóas dle

olatební ch podmí nek ,1"on"ffi'' 5ň;ilJ;ň poddódavatelem a na poŽádání  předlož Í

bbjednateli'dů kaz o řádné m provedení  sjednaných unrao;

Zhotovitel je povinen podávat objednateli prů běŽně a v oí semné  formě inÍ ormace

o poruš ení ' nebo o námitká;iiň'#il"r'Is""i ..r1' s póddodav_ateli, a to zejmé na

pozdž ení  plateb nebo pr"ň""í ";ři ;;""j"ni ňr"t9n ,Zhotoviiel 
do 3 dnů  po obdÉ ení

oznámení , Ve které m poooojlvaiei riamÍ tá taxové  Zhotovitelovo prodleni. s plnění m '|eho

závazkť l nebo jejich po'u!!ii-)" .'lu" . poddodavateli, doruč í  takové  oznámení

obiednateli společ ně . piě"#ny-ň ň.uooneni' .č i. 
'iným 

relevantní m právní m anebo

;řJ,ň"ň'dja|.*i' obié á'i"iái j" op'auncn posrytňoú t opoŽděné  Zhotovitelovo plnění

pří mo dotč ené mu poooojJu"j"]i 'n"ňi'io zňotovitete a takto vzniktou pohledáVku

)a Zhotovitelem bez dalš í ho započ í st;

objednatel je oprávněn udělovat předchozi_pí semný souhlas s nahrazení m poddodaVatele

č i doplnění m noueno pooá-oolulteL' prielmz ú v'rh osobv' kterou navrhuje nahradit

č i doplnit, zhotovitel pr"orozT"dňiliiJ"ri"' áá't"tuený. předsiihem před iejí m vyuŽití m pro

olnění  té to Smlouvy. znotov]tJi-Ě povinen sdělit. š vé  stanovisko k návrhu Zhotovitele

[lft;j;; o].''ňr*í 'i'J_'"tv-oé ' iovt"eneno odklad-u tak aby prodlení m se, sdělení m

takové hoto stanoviska obřj";ř"l. ;;áosň r. ohroŽení  řádné ho a vč asné ho plněni

smlouvy. objednatel i" .piá".é . .""ÁiJš  .-nau'n"'.Zhotovitele na nahrazení  č i doplnění

poddodavatele neuaerit pluzž  ř prii"oJ 
-oude-li 

. 
obiednatel disponovat podklady'

'; 
lěň;;;;" 

""p".nvóřJ 'ie;mel 
z! nový poddodavaiel bV ohrož oval naplnění  ú č elu

Smlouvy nebo způ sobilo.i'zi"i""řt"r" ;ř.li il1; š ň 
"uuu 

iádně a vč as. V pří padě

pisemné ho souhlasu objJ";i;ď;_;árriazenim.ěi..doplnění m poddodavatele, připadně

pokud se objednatel x nai''ňu-ziotovitele nevy'ádří  zá podminek stanovených v tomto

bodě' má se za to' ." 
".áň" 

.""iz"ná znoióult"t"m se povaŽuje za poddodavatele

á7rrótovitet 1e oprávněn ji k plnění  Smlouvy využ í t;

ZhotovitelSezavazulenenavrhovataprokazatelněvynalož itveš kerouSnahu,kteroulze
od něho rozumně "č .ká;i,"-k'i;;ů  

;b' nesjednat s poddodavateli ('1) povinnost

poddodavatele ro.zut ."'T.lik"ii k;in;;i'k".e s obiednatelem nebo (2) povinnost

mlóenlivosti Ve Vztahu ť "d;ň.;ř;ii'.ňáň" tgr zákaz postoupení  pohledávek

poddodavatelů  za ztrotovrteteňóui"J..tLri' Zhotoviieí  prohlaš uie a ujiš ť uje objednatele'

ž e ookud Zhotovitel .ng;ň; 
'í ,lé iěnoroliu poddodavatele né bo zástupce' Zhotovitel

ffi#:řj"u'fi"řo"''řJňá'. kterou lze '9d. 
něi rozumně oč ekávat, takové ho

poddodavatele neoo zastuólá zá ú e.t"' ověření  jeho dí věrvhodnosti. zeimé na v takové m

rozsahu, aby bylo 'u'ou|Jň'i"ořá'.*J 
."x1áoaní  s ósobní mi nebo citlivými ú da'ii

a obchodnim tajemství m . p".rvtň!'óui"dnateli na jeho Žádost výsledky takové  kontroly

sooleč ně se shrnutí m oň"ir*i]'r.t"ra byla přijata s cilem odstranit nebo zmí rnit na

ř5r"r#;";;";; ;JÉ ié .áEiř;. Zháiovitel'je poví nen zpří stupnit objednateli jakekoliv dalš í

iemu dostupné  a jim .prisiu_pnii"r"JŇói.á"é  nutné  pio objednateie k tomu, aby,si ověřil'
,zi 

ře'"řářá p".rv"l'né  i.?ž řii]lJ! 
^.řá""ii."Jár" 

ů plné  á správné . a to po celou dobu

trvání  závazku.

vii.

vl .

tx.

b



5 Zhotovitel je povinen bezodkladně doruóit Objednateli kopii jaké koliv Žádosti, výzvy'
rozhodnutí , usnesení ' vyjádření ' osvědóení ' sdělení ' Ói jiné ho aktu, jejichŽ předmětem
je domnělé  nebo skuteč né  poruš eni práVní ch povinností  Zhotovite|e, anebo jiná skuteč nost,
o které  lze rozumně předpokládat' Že bude mí t podstatný negativní  dopad na p|nění  povinností
Zhotovitele založ ených touto smIouVou'

6. zhotovitel přebí rá V plné m rozsahu odpovědnost za vlastní  ří zení  postupu prací , za bezpeč nost
a ochranu zdraví  Vlastní ch pracovní ků , pracovní ků  poddodavatelů  a ostatní ch osob
podí lejí cí ch se provádění  Dí |a v celé m jeho prů běhu a za sledování  a dodž ování  předpisů
o bezpeč nosti práce a ochraně zdraví  při práci. V pří padě, ž e bude objednatelem zjiŠ těno
poruš ení  bezpeónosti' upozorní  objednatel Zhotovitele pí semně na takovou skuteč nost.

7. Zhotovitel bude objednatele soustavně' nejmé ně jednou měsí č né , resp. kdykoli na poŽádání ,
pí semně informovat o realizaci Dí la, a pří padné  bude objednateli navrhovat nápravná
opatření , pokud existují  jaké koli vady, chyby nebo nesrovnalosti v rámci realizace Dí la, které
zjistit nebo měl zjistit Zhotovitel jednají cí  s řádnou a odbornou pé ěí .

8. objednatel je oprávněn kontrolovat Dí lo v kaž dé  fázi jeho provádění , Zhotovitel je mu k tomu
povinen poskytnout souč innost'

9. Zhotovitel se zavazuje realizovat plnění  dle té to sm|ouvy výhradně v souladu s Nabí dkou,
kterou podal ve výš e specifikované m Výběrové m ří zení . Zhotovitel se rovněž  zavazuje k tomu'
Že po celou dobu realizace plnění  dle té to smlouvy bude splňovat kvalifikač ní  předpoklady
a jiné  podmí nky pož adované  v zadávací ch podmí nkách k Výběrové mu ří zení  kde podal
Nabí dku. Na předchozí  výzvu objednatele je Zhotovitel povinen doloŽit doklady prokazují cí
splnění  podmí nek d|e předchozí  věty' V pří padě' Že Zhotovitel přestane takové  podmí nky
splňovat, postupuje se dle $ 88 odst. zák. č ' 13412016 Sb., o zadáuání  veřejných zakázek
obdobně' V pří padě poruš ení  některé  z povinností  Zhotovitele stanovených V tomto bodu
smlouvy, mů ž e objednatel poŽadovat uhrazení  smluvní  pokuty ve výš i 500,- Ké  za kaž dý
pří pad a započ atý den prodlení  č i trvání  poruš ení  povinnosti.

tx.
Předání  a převzetí  dí la

1. Zhotovitel je povinen pí semně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovní ch dnů  předem,
kdy bude dokonč ené  Dí |o připraveno k předání .

2. objednatel převezme dokonč ené  Dí lo bez výhrad nebo s výhradami. objednatel je povinen
dokonč ené  Dí lo převzí t jen v pří padě, pokud.je bez vad. objednatel je vš ak oprávněn Dí lo
převzí t i s vadami, které  nebrání  už í vání  Dí la funkč ně nebo esteticky. V takové m pří padě uč iní
objednatel v protokolu o předání  Dí la Výhrady a Zhotovitel je povinen vady, které  jsou
předmětem výhrady v protokolu o předání  Dí la, odstranit ve lhů tě tam uvedené . V pří padě'
ž e Dí lo bylo objednatelem převzato bez výhrad, má se za to' Že bylo provedeno dnem podpisu
protokolu o předání  Dí la. V pří padě, ž e bylo Dí lo převzato s výhradami, má se za to, Že bylo
provedeno dnem podpisu protokolu o odstranění  vad, které  jsou předmětem výhrady
V protokolu o předání  Dí la.

3' o převzetí  Dí la sestaví  sm|uvní  strany protokol o předání  Dí la.

4. Č istopis projektové  dokumentace Ve stupni DUR/DSP bude předán V poč tu 4 paré  + 1 paré
ověřené  stavební m ú řadem a 1 x elektronicky na USB flash ve formátu DoC, XLS' PDF a
DWG.

5. Geodetické  zaměření ' prů zkum inŽenýrských sí tí  věetně zákresu do situace, stanoviska
spráVců  a detailní  majetkopráVní  elaborát budou vyhotoveny v poč tu 'l paré  originály a 1 paré
na USB flash.

6' Dále budou objednatelÍ  předány veš keré  originály z prů běhů  správní ho ří zení  a ověřené
dokumentace stavby.
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7 Dalš í  pří padná Vyhotovení  budou předána objednateli na základě jeho Žádosti v podobé

dodateóné  objednáVky'

R Při ořeiimacim řizení  předá Zhotovitel objednateli Vš echny nezbytné  dokumenty 
'vyŽadované" 

"'.J"ři'n'ř 
l proveoánim a už í vání m Dí |á obecně závaznými předpisy. technickými normaml

a touto Smlouvou.

x.
Vlastnické  právo, licence

1. Veš keré  zpráVy, protokoly, přehledy a ostatní  dokumenty, které -pro objednatele vyhotovil' 
ň"Ji" iet,j š 'ioi'uv Zhótovitel né bo jeho poddodavatelé , budou výluěným Vlastnictví m

ól;"l";t;l". Cena za Dí lo dle té to Smlouvy zahrnuje odměnu za Vyhotovení  těchto

áoŘumentů ' Dokumenty vypracované  Zhotovitelem podle té to Smlouvy se předa'ií  objednateli

na jeho Žádost' nicmé né  nejpozději po skoněení  té to smlouvy'

2' Zhotovitel se zavazuje bez předchozí ho pí semné ho souhlasu objednatele nepublikovat- 
oilá.oue nebo jiné  ňateriály, které  jsou souč ástí  Dí la ěi s jeho provádění m souú sí ' Dále,

Zhotovitel nesmi poskytovaí  1areroti výsledky Dí la vykonané  vsouladu s touto smlouvou

Ir.eroti tr"ti straně bez_předchozí ho pí semné ho souhlasu objednatele'

3. Pokud jakákoli óást Dí la podle té to Smlouvy splňuje nebo bude splňovat vlastnosti autorské ho- 
oita poote zákona č . 1ž 1t2ooo Sb', autorský zákon, ve znění  pozdějš í ch předpisů , nebo

jar<eiror<ori 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 poskytuje objednateli právo vykonávat autorská práva
' 

k autorským dí Iů m a ke vš é m oltátnim právů m duš evní ho vlastnictví , která budou

vytvorená nebo zí skána podle té to Smlouvy' a uděluje objednateli, nebo..se zavazui1e

objeanateti zajistit, licenci k ěasově ani ú zemně neomezené mu výkonu vš ech

majetkových páv Ř autorským dí lů m uvedených v $ 12-23' zákona č  12112000 Sb''

autorské ho zákona, ve zněni pozdě1š í ch předpisů , a také  k výkonu vš ech ostatní ch práv

duš evní ho Vlastnictví ; objednatel 
_není 'povinen 

licenci vyuŽí t. Zhotovitel zaruč uje'

ž e není  vž ádné m ohledú  nrjak omezen V poskytování  tohoto práv-a odpoví dají cí ho

poskytnuté  licenci, které  zí skai nebo zí ská od jiných autorů . |ioy se oi9o9s]9 jakýmkoli

iocnýnnostem, bude autorské  dí lo znamenat v kontextu té to Smlouvy jakýkoli jedineč ný

uy't"á"r nebo jedineč né  výsledky tvů róí  č innosti autora nebo autorů , které  budou

pí ovedeny pooté  toto Smlouí y nebo v souvislosti s ní  prostřednictví m- plnění  ze strany

Žhotoviteí e'a které  budou uyjaořeny V objektivně vní matelné  Í ormě fiako jsou návrhy

Stavby, exterié rové  a interié roú é  prvky stavby, zahradnické  práce atd')'

ii) Zhotovitel uděluje objednateli licenci specifikovanou v předchozí m bodě i) jako licenci

výhradní  a, s ohí edem na cenu Dí la sjednanou v té to Smlouvě, zdarma'

iii) objednatel je oprávněn udělit právo, ktelé  je souěáStí  licence, třetí  osobě (sublicence),
' a tó uptně i'č ásieč ně. objednátel je oprávněn upravovat nebo měnit autorská dí Ia nebo

jejich č ásti, jejich názvy' n'eoo spopvai autorská dí la nebo z nich dělat kolektivní  dí lo bez
jai.y"nr,oti óňer"ni. cí n1eonatet jé  zejmé na oprávněn upravovat nebo měnit koncepci

ilro1et<tu autorské ho oi[, jetro celkoí y charakter a také  jeho jednotlivé  exterié rové

á iňterié rové  prvky' spojovai autorské  dí to nebo jeho jednotlivé  ěásti atd.

iv) V rámci udělené  licence je kromě toho objednatel oprávněn uŽí vat autorské  dí lo

zqmé naveforměProjet<tové dokumentacg(dokumentace,vizualizaceatd')nebo
,a ú č "l"rn přepracování , ú pravy nebo změny Projektové  dokument1:e .kvů li 

realizaci

a dále za ú č elem marketiniu á propag"ce É rojektu na veřejnosti. Zholovitel uděluje

objednateli souhlas upravořat ne'bo mě-nit autorská dí la nebo jejich č ásti, jejich názvy'

neóo spojovat .uň''riá dí la nebo z nich dělat kolektivní  dí lo bez jakýchkoli omezení .

TentosouhIasudělujeZhotovitelnaceloudobutrvání autorskoprávní ochranydí la.
objednateljeoprávněnkú pravěnebozměněautorské hodí laiví ckrátzasebou.
odměna za iento souhlas je č ástí  celkové  ceny za Dí lo dle té to Smlouvy.



v) zhotoviteI udě|uje |icenci objednateli na celou dobu trvání  majetkových autorských práv'

vi) objednatel a zhotovitel se kromé  toho dohod|i' Že pokud se V budoucnosti zjistí '

ž e Zhotovitel neni opráňln' výtonavat majetková práVa k auto-rským dÍ lů m nebo

r i'řyňrr"ii'ó"t"tnim piavom duš é vniho v|astnictvi (např' na základě rozhodnuti.soudu.

;;i;il ;"' autory a Žňotovrtereml zavazuje se Zhotovitel vyvinout maximální  ú silí

á páš kýtnout veš keiou pomoc nutnóu k tomu, aby pří sluš ní  autoři objednateli uděli|i

licenci a také  aby oyta pio rontré tní  pří pady za podmí nek stanovených v té to Smlouvě

uděIena ostatní  práva duš evní ho vlastnictví '

vii) Zhotovitel se zavazuje zavázat vš echny své  poddodavatele a práVní  náStupce
' I uaé rouáni a udrž ováňí  liiánce dle tohoto odstavce ob'iednateli, a to V tomto odstavci

uvedené m rozsahu'

xt.
Zárué ni doba, odpovědnost za vady

1.zhotovitelposkytujenaprovedené DÍ lovsouladusS2619oběanské hozákoní kuzáruku

'" i.Ř".i oh" a'zaiazuieš ", z" po aouu trvání  záruč nj dóbv bude Dí lo mÍ t vlastnosti dohodnuté

vté to Smlouvě " 
ul".tnoš ii-š t!ňŇáne pravnimi předpisy.'technickými normami, pří padné

ur..inoš ii ót"vké . Záruč ní  doba ěiní  60 měsí ců  ode dne předání  Dí la'

2.Dí lojevadné ,jestliž epřipředání nem.áapodobuzáruč ní dobynebude.mí t.vlastnosti
stanovené  touto Smlouvou, óóňřip.ae vlastnosti obvyklé  u Dí la té to kategorie, dále není -li

Řompretni a máJi právní  vady nebo není -li provedeno podle té to smlouvy'

3. zhotovitel se zavazuje reklamované  vady Dí la bezplatně odstranit. Po řádné m oznámení  Vady

je Zhotovitel povinen Se ."ip"=ác1 ao a qn9 doš tavit na uróené  mí sto (sí dlo objednatele)'

lo" p.uenné  proieonani lááý' ž nótouit"r je povinen oprávněně reklamované  vady Dí la

iĚž prltňé -"á.t'ánii vlhů tě'sďtní  oo projebnání  reklamace, připadně vtermí nu vzájemně

dohodnuté m'

4. Zhotovitel neodpoví dá za vady, které  Vznikly použ ití m podkladů  a věcí  
. 
poskytnutých

' 
óol"onái"p. a'ZhotoviteT n"ňái',r ani při vynaioŽení  veš keré  pé č e z,istit jejich nevhodnost

ň"óá-óuiáan"t"te na 1e;ictr nevnoáňost upozořnil, ale ten na jejich pouŽití  pí semně trval'

5.Vpří paděprodlení Zhotovitelesodstranění moprávněněařádněreklamovanýchVad,nebo- 
poiu! Zhoiovitel oamitne vaov ooš tianit' je objebnatel opráVněn tyto odstranit na,své  náklady

! zt 
"t*it"r 

je povinen obj;í ,"t;li 
"ň*ďt 

náklady vynaioŽené  na odstranění  Vad, a to do 15

dnů  od jejich pí semné ho uplatnění '

6.Vpří paděvýskytuneodstranitelnýchvadjeobjednateloprávněnodté .toSmlouvyodstoupit- 
*"no'uňr.tní  .l"uu u" uyiiur""n'ďin"iect<y'm pbsuot<em dohodnuté ho ěi v pří padě nedohody

stián o'osooě znalce kteié hokoliV soudní ho znalce urč ené ho objednatelem.

7. Kaž dá vada musí  být reklamována jen pí semnou formou, doporuč eným dopisem s přesným

popi.é ' u.ov a její hó projevu. Jední m dopisem je moŽné  reklamovat ví ce vad'

xll.
Smluvní  sankce

1.Zhotovite|jevpří paděprodlení sprovedení m.Dí lač ijehoetapydleté toS.mlouvypovinen
i"ňr"tit objednateli s'ruuniiá1utú 've výš i o r % ze sjeánané  celkové  ceny dila za kaŽdý den

prodlení .

2'Vpří paděprodlení sodstranění mvadDí lazjiš těnýchvpřejí macimřizeniVelhů tě'sjednané pro
odstranění  takovýchto u"j li u 

'a*eni 
ooue oo;eonaielé m reklamovaných vad je Zhotovitel

povinen zaplatit oo1eonateti smtuvni potutu ve výš i 0' 1 o/o ze sjednané  celkové  ceny dí la

za kaž dou vadu a den proJt"ni áz oo án", kdy budóu Vady odstraněny Zhotovitelem nebo třetí

osobou.



3. V pří padě poruš ení  povinnosti Zhotovitele prové st Dí |o řádně v souladu s relevantní mi obecně
záiNaznými právní mi předpisy' technickými normami nebo rozhodnutí mi orgánů  státní  správy
č i samosprávy' je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní  pokutu ve výš i 0,1% ze sjednané  celkové
ceny Dí la za kaž dé  takové  jednoilivé  poruš ení  povinnosti.

4. V pří padě poruš ení  povinnosti ZhotovÍ te|e postupovat při zmé ně poddodavatele způ sobem
stanoveným V té to smlouvě' je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní  pokutu Ve Výš i 0,1 %

ze sjednané  ce|kové  ceny Dí la za kaž dé  takové  jednotlivé  poruš ení  povinnosti'

5. V pří padě nepředlož ení  dokladů  o pojiš tění  odpovědnosti za š kodu způ sobenou třetí  osobě
Zhotovitelem na ž ádost objednatele č i v pří padě poruš ení  jiných povinností  dle č l. XlV. odst. 2,
je Zhotovitel povinen zaplatit objednateIi smluvní  pokutu' a to Ve Výš i í 0.0o0'- Kč  za kaž dý
zapoěatý den prodlení .

6' Zaplacení m smluvní  pokuty stanovené  v té to SmIouvě není  dotěeno právo které koliv smluvní
Strany na náhradu š kody v plné  výš i, která vznikla v dů sledku poruš ení  povinnosti
sankcionované  smluvní  pokutou.

7. V pří padě, ž e i přes upozornění  objednatele bude trvat poruš ení  povinností  Zhotovitele
založ ených v té to Smlouvě, a objednateli za to bude u|oŽena sankce, zavazqe 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 % 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).

Sm|uvní  pokuta je splatná do 30 dnů  po doruěení  výzvy oprávněné  smluvní  strany druhé  smluvni
straně k její  ú hradě' Výzva musí  vž dy obsahovai popis a č asové  urěení  události, která v souladu
s uzavřenou smlouvou zakládá právo ú ětovat smluvní  pokutu'

xlll.
Vyš š í  moc' prodlení  smluvní ch střan

1. Pokud některé  ze smluvní ch Stran brání  ve splnění  jaké koli její  povinnosti zté to smlouvy
překáž ka v podobě vyš š Í  moci, nebude tato smluvní  strana v prodlení  se splnění m pří sluš né
povinnosti, ani odpovědná za ú jmu plynoucí  z její ho poruš ení . Pro vylouěení  pochybností  se
předchozí  věta uplatní  pouze Ve vztahu k povinnosti, její ž  splnění je pří mo nebo bezprostředně
vylouč eno vyš š í  mocí .

2. Vyš š í  mocí  se pro ú č ely té to smlouvy rozumí  mimořádná událost, okolnost nebo překáž ka'
kterou pří sluš ná smluvní  strana při vynalož ení  nálež ité  pé č e nemohla před uzavření m té to
smlouvy předví dat ani jí  předejí t a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové  smluvní  strany
a nebyla způ sobena ú myslně ani z nedbalosti jednání m nebo opomenutí m té to smluvní  strany.
Takovými událostmi, okolnostmi nebo překáŽkami jsou zejmé na, nikoliv vš ak výluč ně:

(i ) Živelné  události - zemětřesení , záplavy, vichřice atd.;

(ii.) události souvisejí cí  s č inností  č lověka - např. války' oběanské  nepokoje, havárie letadel'
radioaktivní  zamoření  š těpným materiálem nebo radioaktivní m odpadem, nikoli vš ak
stávky zamé stnanců , hospodářské  poměry a podobné  okolnosti souvisejí cí  s ěinností
strany, která se Vyš š í  moci dovoláVá;

(iii.) epidemie, karanté na, č i krizová a dalš í  opatření  orgánů  veřejné  moci' a to zeimé na
epidemie koronaviru označ ované ho jako SARS CoV-2 (způ sobují cí ho nemoc CoVlD-19,
jak mů ž e být virus někdy také  V praxi oznaěován), a stí m souvisejí cí  existují cí  č i budoucí
krizová opatření , jiná opatření , nové  právní  předpisy, spráVní  akty č i zásahy
orgánů  veřejné  moci Č eské  republiky ěi jiných států ,

(iv ) obecně závazné  akty státní ch a mí stní ch orgánŮ - zákony, naří zení ' vyhláš ky atd.'
Vč etně pokynů  objednatele z nich nezbytně vycházejí cí ch, nikoli vš ak správní ' soudní
nebo jiná rozhodnutí  v konkré tní  věci vydaná k tí ž i smluvní  strany dovoláVají cí  se zásahu
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VyŠ š í  moci, pokud je dú vodem jejich vydání  poruš ení  práVní  povinnosti touto smiuvnÍ
stranou nebo její  nedbaÍ ost.

3. Pro vy|ouč ení  pochybností  se uvádí ' ž e za vyš š i moc se nepovaŽuje jaké koliv prodlení
s plnění m závazkŮ které hokoli z poddodavatelů  Zhotovitele, jakož  ani finanč ní  situace'
inso|Vence, reolganizace, konkurs, vyrovnání ' Iikvidace č i jiná obdobná udá|ost týkají cí  se
zhotovitele nebo jaké hoko|iv jeho poddodavatele nebo exekuce na majetek Zhotovitele nebo
jaké hokoliv smluvní ho dodavatele Zhotovitele.

4. smluvní  strana dotč ená vyš Š í  mocí  je povinna informovat druhou smluvní  stranu o existenci
pť ekáž ky v podobě Vyš š í  moci bez zbyteěné ho odkladu a dále podniknout veš keré  kroky, které
lze po takové  smluvní  straně rozumně poŽadovat, aby se zmí rnil VliV Vyš š í  moci na p|nění
povinností  dle smlouvy.

5, Pokud bude zásah vyš š í  moci přetrváVat dé le neŽ slovy š est měsí ců , je kterákoliv ze srnluvní ch
stran oprávněna od té to smlouvy odstoupit. Na základě odstoupení  od té to smlouvy ztohoto
dů vodu nevznikají  druhé  smluvní  straně Žádné  nároky na náhradu š kody nebo smluvní  pokuty,
jež  jinak tato smlouva mů Že sodstoupení m spojovat, nejsou vš ak dotěeny nároky sm|uvní ch
stran řádně vzniklé  do té  doby'

6. Žádná smluvní  strana není  odpovědná za 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'

xrv.
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 t'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 ú jmy
způ sobené  objednateli nebo jiným třetí m osobám v souvislosti s plnění m té to Smlouvy s tí m,
ž e pojiš tění  je sjednáno na pojistné  plnění  nejmé ně ve výš i uvedené  v předchozí  větě.

2. Zhotovitel je povinen předloŽit kdykoliv po dobu trvání  té to smlouvy na Žádost objednatele
uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvzení  pří sluš né  pojiš ť ovny, pří p. potvzení
pojiš ť ovací ho zprostředkovatele (insurance broker), prokazují cí  existenci pojiš tění  V rozsahu
poŽadované m v předchozí m odstavci' Zhotovitel se zavazuje zajistit, Že pojistná smlouva
zů stane v tomto č lánku uvedené m rozsahu platná po celou dobu trvání  ié to Smlouvy.
V pří padě neplatnosti č i nepředví dané ho zániku takové  pojistné  smlouvy je Zhotovitel povinen
uzavří t ve lhů tě 10 dnů  novou pojistnou smlouvu za podmí nek, které  budou pro objednatele
alespoň stejně výhodné ' jako pojistné  podmí nky a plnění  podle neplatné  nebo zaniklé  pojistné
smlouvy. Veš keré  náklady Zhotovitete souvisejicí  s pojiš tění m dle tohoto ělánku jsou jiŽ
zahrnuty v celkové  ceně Dí la.

xv.
odstoupení

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) nedodrž ování  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) nedodž ování  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
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e) Zhotovitel Vstoupí  do Iikvidace

f) nastane vyš š í  moc uvedená V té io sm|ouvé  a na dobu minimálné  30 dnů  znemoŽní
Zhotoviteli plnit závazky ze smlouvy.

2. Zhotovitel je opráVněn od té to Sm|ouvy 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]i Zhotovitel nucen z dů vodů  na straně objednatele přeruš it práce na dobu delš í  neŽ
5 měsí ců

d) objednateI vstoupí  do likvidace

e) nastane vyš š í  moc uvedená v té to Smlouvě a na dobu minimálně 90 dnů  znemoŽní
objednateli plnil závazky ze smlouvy.

3. odstoupení  od Smlouvy musí  být provedeno pí semně, jinak je neplatné . odstoupení
od Smlouvy musí  být doruč eno druhé  straně. Sm|uvní  strany se dohodly' ž e odstoupení
od Smlouvy je druhé  straně doruóeno třetÍ  den po odeslání  (doporuč eně) na adresu sí dla
strany, které  je odstoupenÍ  urč eno' Za den odstoupení  od Smlouvy se považ uje den, kdy bylo
pí semné  oznámení  o odstoupení  doruóeno druhé  smluvní  strané '

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 vž dy s ú ěinky EX NUNc, tedy od okamŽiku zániku Smlouvy.

6. Pokud není  výš e uvedeno jinak' v pří padě předč asné ho ukoněení  té to Smlouvy se smluvní  strany
zavazuji 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 lěí ch č ástí
Dí |a 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 í 0 pracovní ch dnů
od vypořádání  resp. oznámení  objednatele.

7. Předč asné  ukonč ení  té to Smlouvy nebude mí t vliv na nároky objednatele na odstranění
pří padných vad Dí la, na záruku za jakost Dí la udělenou podle té to smlouvy ani na nárok
na jakoukoli š kodu č i smluvní  pokutu, které  vznikly před ukonóení m nebo i po ukonč ení  smlouvy
V dů sledku plnění  Zhotovitele. Předč asným ukonč ení m té to Smlouvy souěasně nejsou dotč ena
práVa poskytnutá Zhotovitelem k autorské mu dí lu do okamŽiku předč asné ho ukoněení  Smlouvy.

8' V pří padě odstoupení  od Smlouvy z dů vodu poruš ení  povinnosti Zhotovitele má objednatel nárok
na smluvní  pokutu ve výš i zadž ené 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  dotěen nárok na náhradu Š kody vzniklé  objednateli v celé m
rozsahu.

xvt.
Společ ná a závěreč ná ustanovení

1' Smluvní  strany sjednáVají  právo objednatele prové st jednostranný zápoč et vzájemných
pohledáVek' a to i v pří padě pohledáVky nejisté  nebo neurč ité  ve smyslu s 1987 odst. 2
obč anské ho zákoní ku.

2. Nestanoví -li dohoda smluvní ch stran jinak, tuto Smlouvu ěi jed
z ní  plynoucí  zhotovitel není  oprávněn postoupit bez předchozí ho

notlivá práva č i pohledávky
souhlasu Objednatele.

3. Stane-li se některé  z ustanovení  té to Smlouvy neplatným nebo neú č inným, nemá tato
skuteěnost vliv na ostatní  ustanovení  té to Smlouvy, která zů stávají  platná nebo ú ěinná.
Smluvní  strany se v tomto pří padě zavazuji nahradit ustanovení  neú č inné  ustanovení m
ú č inným a ustanovení  neplatné  ustanovení m platným' a to tak, aby nejlé pe odpoví dalo
pů vodně zamýš Iené mu obsahu a ú č elu ustanovení  neú č inné ho nebo neplatné ho. Do doby
nahrazení  podle předchozí  věty platí  odpoví dají cí  ú prava obecně závazných právní ch
předpisů '
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5.

o.

4.

9. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývajícíztéto Smlouvy se řídíobčanským zákoníkem

a ostat;ími příslušnýmiprávními preoólsý ěeského právního iád-u:. 9por smluvních stran

v souvislosti touto Smlouv'ou bude ňzhodován věcně a místně příslušnýmobecným soudem

Českérepubliky.

10. Tato smlouva je vyhotovena v 5 výtiscích, z nichŽ dvě vyhoiovení obdžíZhotovitel a tři

vyhotovení obdžíobjednatel'

11. Tato smlouva v plném rozsahu nahrazuje ujednání stran ohledně předmětu plnění dle této

Smlouvy, ke kteÚm došlo před jejím uzavřením'

12. Íato smlouva nabýVá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem jejího zveřejnění V registÍu smluV'

13. Nedílnou součástítétoSmlouvy je následujícípříloha:

Příloha č.1 Podrobná specifikace ceny

Příloha č.2 Seznam poddodavatelů _ nevyužije se

sm|uvní strany výslovně souhlasí s tím' aby tato SmIouVa byla uvedena v Centrá]ní evidenci

smluv Technické správy romunikaci ňt. m Érany,a.s (CES TsK) Vedené objednatelem,- která

Ě;řJř"olišňÁ"aá'Řt"raou"aňui" údaje o sm|uvnich Stranách' předmětu Sm|ouvy' ěiselné

oznaěení tétosmlouvy a datum jejíno po'opisu' Tímto nenídotěena povinnost smluvní strany

il;fiil;;ňooni tá1emstvi uó smysiu $ 5O4 občanskéhozákoníku'

smluvni strany Výslovně sjednáVají, Že uveřejnění teto smlouvy V registru sm|uv dle.zákona

šá;ilbř šó 'o zvtáŠtňicn poámínkách ú'činnostin-ěkterých smluv' uveřejňováni těchto

š;ň;;;"s';iru
"mtuv

(zákon o registru Smluv) zajistí objednatel'

Změnv této Smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodďků podepsaných

li'ri"leňv''ř'_j'ůó.i ooou Smluvních strah'a dle pravidel zák' é'13412016 Sb'' o zadávání

;5áiil;#;;k;;;li-Ěaktická změna předmětu Díla nemá, bezuzavřenÍ dodatku, vliv na cenu

ani t'ermin provedení Díla'

Zhotovitel i objednatel výslovně přebírá nebezpeóí změny okoIností'

KaŽdázesmluvníchStranpotvŽuje,ŽepřisjednávánítétosmlouvyposlupovalaÓestně
;H;ň";ilé a iouóasně'se zavázu1e, žeta6o bude postupovat i při'plnění této Smlouvy

"'u"sťú"h
óinnostech s ní souvisbjicích. Smluvní strany potvrzují' .Ť9 ."

^seznámily
." )á'áááňi Criminal compliance progřamu Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s'

řJaĚi"ň-'ccp''), zveřejněných na'wJbových stránkách
'objednatele,

zelmé19 s Kodexem

ěcp'^ i"r".rji se týto zásady po dóbu trvání smluvního Vztahu dodrŽovat. KaŽdá

ze smluvních stran se zavazqe, zéoloe jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné

páo".r"ni na spáchání trestného činučik jeho spáchání,1j'^t?!':,!y !Y::P! ze^Smluvních

stran nemohla
'oýt

priotena odpovědnost póate zák. č'4'1812011 sb., o trestní odpovědnosti

ňia""i"Řv.ň
"*"É

a'řízeníproti'nim nebo ňevznikla trestní odpovědnost jednajícíchosob podle

zák. č' 4ol2oo9 sb., trestní zákoník'

V Praze dne _8' Í2, 2020

Za objednatele
Technická správa komu Prahy' a.s

Za zhotovitele
DIPRO, spol. s r.o.

li!:il{-:. :;f,.,:, :, r.,.
\ ''l::1':.;1

':, 1: ,. .

i..i.;-r rla, ti;:r:r.;../-\ i
TEcH. $PRÁvA K0MuNlKAci

hl.m. PRAHY a.s.
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3 Výkon inženýrskéčinnosti
r-ena lC bez DpH
V ceně výkonu lČjsou obsaženy veškerétisky pro jeho výkon.
4 Práce související (není zahrnu
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5 Cena celkem
Práce průzkumnó a podkladové
Práce pro'1ektové - DÚR+ DsP
Práce projektové - DVZ
Výkon inženýrskéčinnosti
Prá ce souviseiíci
Celkem bez DPH
DPH 21%
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