DOPRAVOPROJEKT BRNO Dopravopro)ekf BrnO a.s.

W Kounicova 271/13, 602 00 Brno

zapsána v obd'iodním rejstříku, vedeném Krajským soudern v Bmě
oddíl B, vložka 785, dne 1 .1.1992

Objednatel: DopravoprojektBrnoa.s. Zhotovitel:
Centrumdopravníhovýzkumu,v.v.i.
Zhotovitel:
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a
V'jt'lZuje: Líšeňská33a

email:

63600

Brno
636 00 Brno

tel:

Bankovní spojení:
KB, a.s. Brno - město
č.ú.: 43-'1166980277/0100 tel.:
tel.:

IČ: 46347488 IČ: 449
94 94
575
IC: 449
575
Dlč: CZ46347488 DK:: CZ44994575
DK:: CZ44994575

OBJEDNÁVKAčíSLO (zakázkovéčíslo): 20-024-Al-DUSP

1

Smi n" a" - -- l/54 Nížkovice most ev. č. 54-Oů3 - DÚSP

l

TermÍn 30.01.2021
so.oi.zo'ií

Cena:
,
3q40q,í; . Ill.llllll,Illlllll,l,Il,Il,,,,,..llllllllllllllll. l,..............,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,1111111.,,,,,,.,,
Termín

l

.cena bez DPH: 1 6 000 Kč Místo dodání: Dopravo
3q40q,í;
MÍsto dodáníf""""""""""""""
"""""'Í[jopravoffiro')ekÍ
E3-mo"Ů-.e;J'-'- l
'2al% DPH : 3150 Kč Zpúsob
platby:
fakturou

Zpúsob plmtby:
""""' -"řaÍÍuřou"
..,.....
... .iaiiiiii .. .1.8150K5!Lhůtasplatnosti:
'l..........
60dnů
Cena vč. DPH:

l

Lhůtasplatň'osti: -' 60d-nÓ"""""' - l
I
Předmětobjednávky: aa . .. - - J .

ObjednávámeuVás: '-" - """' ""' "' =-'" ""
= Diagnostika vozovky
(dle cenové nabídky ze dne 16.12.2020)

Dokuííentce bude zpracována a předána: koncept 1 ks digitálně a čístopís v lisUnné kimě 7 ks * 1 ks d{gítálně. Di(41nl verze tiskový«.h
souborů bude vyhíořena ve fomiátu PDF nebo fomiátu DWF, resp. dle zadávací dokumentace stavby. Ekonomk:ká část musí být dodána ve
forrríátu kompatibilníín s prograrnem Microsofl Excel (".xls), textová část v programu kcimpatibiln ím s programem Microsofl Word ('.doc) a
výkresová část ve 'tomMu kompatibi!ním s prograrnern AutoCAD ('.).

Technická a administrativní specifikace požadavků na zpracování dokumentace:

Specifikaci těchto požadavku následně dodá hl. ínženýr projektu (HIP), kterým je určen:
ai Do ravoprojekt Brno a.s.

Platebníí a dodací podmínky: - viz strana 2/2

Btatníp,mlíl,,: ,Ploadt,méímnkzy,těohníotosmluvníhovztahu.seffiustanovelmizáč89/20l2Sb'občan4zaToníkv .
hotovítel podpisem této smlouvy potvrzu3e, že byi ínformován o zpracovánl osobních uda)ů v souladu-s NAŘíZENíM
MOpsKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2oí6/679 ze dne 27. dubna 2oí6 ů ochraně fyzícky«,h osob V SOuViSlOmi se
zpracovánlm osobních údajů a o volném pohybu těchto úda)u a o zrušení smerni«,e 95/46/ES. Informace o zprawvánl osobních
údajů jsou také uvedeny na https://www.dopravoprojekt.dcompliance.
Zhotovítel se tímto zavazuje pří výkonu svďá čínností a plnéní povinností dle této Objednávky dodržovat principy, hodnoty a

standardy chovárí stanovené Eticí«ým kodexem ObQnatele, Etícký kodex společnosti Objednate!e Je k dispozici na
internetových stránkách společnosti: https://www.dopravopmjekt.az/mmpliance.

Prosíme o potvrzem a vrácení jednoho kusu této objednávky obratem zpět na naši aQreju. ObJednateÍf""""""""""'-'-"-' - " "' """"" ""'
Datum: 22.12.2C)20

Dopravopro3ekt Brno a.s. '
Kouíiicciza j -" " . hrí2 'í iei

ing. Thdimír waíótii
aaaaaiiiaa .DopravoproJekt.Bmoa.s. . iii*..

'I

IObchodní podrrírÍky:

l

í.Smluvní strany sjednávaji že rozsah předrrďatu díla může být dále doplněn na základě požadavků objednatele. Zhotovítel bere
na vědomí, že zhotovené dílo, nebo jeho část objednatel použije ke splněni svého dluhu vůči třetí osobě - zadavatele, a to na
základě smlouvy uzavřené mezí objednatelem a zadavatelem. Objednatel je oprávněn na předanérn díle nebo na předané dtlč(i
části díla provádět zrněny a doplnění, pokud to považuJe za pob'ebné k řádnému splněnl svého dluhu vůči zadavateli, a to i
době, než dojde k pr'evzetí díla. Zhotovitel rovněž bene na vědoml, že díío zhotovené podle 'láto objednávky bude z hkidiska
eho bezvadnosti posuzovat nejen objednatel, ale i zadavatel, a to při kontrole plněn{ závazku obiednatele podle smíouvy mezí
objednatelem a zadavatelem.

l}. Smluvní strany sjednávajl, že zhotovitel provede dílo v těchto dvou etapách:

Etapa i- konmpt díla (dále jen .koncept") v listinné ťorrně (ev. i digitální). Koncept Je dllam plněním. Obsah konceptu musí

''?oodpovídat
vymezenl předmětu díla podle této ob}ednávky. Obiedna€el posoudí v přírněřené !hůtě, zda koncept od(x»vídá svým
bsahem vyrnezen{ predmětu díla podle objednávky (část Předmět objednávky). V připadě, že kon»pt bude mít vady, tj.
inebude odpovídat vymezení předmětu díla podle objednávky, dostává se zhotovitel do prodleni s předárím konceptu. Zjistí-Ii

iobjednatel vady konceptu, neprodleně je oznámí zhotoviteli a stanoví pfiměřenou Ihůtu pro jejich odstraněnl. Ob}ednateí je
oprávr+ěn nakládat s konceptem ihned po jeho předánt.

Etapa 2 - konečné dílo - vznikne odstraněním případných vad kon«ptu oznárnených objednatelem a dále případnýrn doplněníml
rozsahu p%dmětu díla. Není-lí uvedeno jinak má dále v této objednávce slovo ,dílď význam ,konečného díla".

lll, Místem plnéní §e Dopravopro}ekt Brno a.s., Kourúcova 271113, 602 00 Bmo, Mellár 1. Smluvní strany sjednávají, že dilo Je

jprovedeno, Je-li zhotovitelem dokončeno v souladu s touto smlouvou, předáno zhotovitelem objednateli a objednatelem
iprevzato.
i V. Smluvnl strany ajednávajl, že ke vzniku práva na zaplacení a»ny díla, musk dojít k převzetí dí!a objednatelem. Ob}ednatel je
'i?(dál
povínen
oznámítk přev?etí
zhotoviteldílí,azda
do 80doby
dnŮkode
dne, k.dy
el dílvady,
o obJednatel
i v mlodmítnout
sté plněrí předal
e jen .doba
"). Zjdílisotí-lpřevzal
i objedrine}pmQi
atel běhern
převzetí
dlla, zhotovi
že dllo tmá
je oprávněn
pbvzetí
idíla. 8oučasně je povínen do skončenl doby k převzeti díla specífikovat vady dfla a vyzvat zhotovitele k odstranění těchto vad vej
Itíůtě uvedené v čl. íl. Objednabel je povinen pi'evzít dllo a'z po odstraněnl všech vad díla, které během doby k převzetí díla zjístil
a oznámil zhotoviteli. Pbvzetí dlla potvrdl objednatel zhotoviteíi písemným potvrzením.
V. Převzetlm díla není niiak dotčena odpovědnost zhotovitele za vady díla, kteté nebyly zjištěny v době k převzetí díla.

jVl. Smluvní strany sjednávajl že obJednatel je oprávněn nakládat s předaným dílem bez ohledu na to, zda jíž dílo po predánl
či nikoliv.

I. Smluvní strany sjednávajl zániku za kvalitu díla. Podstatou záruky je, že obJednatel může uplatňovat práva z odpovědnosti
vady, pokud vadu dlla oznámí zhotoviteli béhem záručrí doby. Záruční doba čin{ 72 měs{ců a začíná plynout dnem

'následufflc{m po převzet( díla objednatelern.

Pro vznik splatnosti »ny za provedení :ďíla je rozhodující převzetí dila objednatelem. Objednatel je povinen zaplatít cenu za
dllo pokud nastala splatnost této oeny a pokud mu byla doručena faktura zhotovítele. Splatnost >ny d{la nastává

'upíynutím 60 dní po převzetí dlla objednatelem.

jix.v připadě, že zhotovitel nedodrží dohodnuté terrníny dle části Temiín dodán{ Ihútu pro předání konceptu nebo Ihútu pr0
i,těchto
přeCláníihůt.(íílaPokud
, je povínen
zaplatit sm'luvní pokutu ve výši O,5 % Z .CelkOVé (JaQ díla Za každý den proC!'Isjí Se splněním kíerékOlíV ž
zhotovítel nedodr-í temíín k odstraněnl vady kon»ptu nebo dfla je povinen zaplatn ob3ednate!i smluvní
pokutu za každý případ včas neodstraněné vady dila.

X. Zhotovitel dílo zhotovl tak, aby nedošlo k porušerí ptáv třetích osob z hlediska ustanovení autorského zákona č. 1 2"l/200ů
Sb. v platném znění. Zhotovítel Je povinen získat od všech nositelŮ práv k předmětům ochrany p«»dle autorského zákona
zaíazeným do dlla licenci k užití díla v neomezeném rozsahu pro účely vyplývající z této smlouvy, tj. pro účely zhotovení stavby
na zák!adě díla. Liaance musí zahrnovat též svolení ke zpracovánl či jiné změně díla, spojení díla a jinými dlly či prvky a svolení
k poskytnutí oprávněnl tvořícl součást lioenoe třetí osobě podlícenčně a k postouperí licen» třett osobě. žhotovitel je povinen
uhradit nosíteltini práv odměny za poskytnutí takových licencl. Zhotovítel poskytuje objednateli limnci k užití díla v rozsahu
uvedeném v druhé a třetí větě tohoto odstavce. V prlpadě, že zhotovitel poruší povinnosti uvedené v tomto odatavci, odpovídá
obiednateli za vzníklou škodu.Zhotovitel předáním 5íla Obiednateli poskytuje výhradní li>nci k tížítí Dffa (vcelku i po částech)
jakož i k užítí veškerých výsledků čínnosti žhotovííele předaných Objednateli, a to v následujícÍm rózsahu:
a) k užítí Díla samostatně, ve spojení s jinými autorskými dily, značkami, logy, texty a jakýmikoli obdobnými prvky, včetně

ioprávnění Dílo sám nebo prostřednictvím třetí osoby upravit, zpracovat, zrm.nít, zařadlt do jakéhokoli díla souborného čí do díla
iaudiovízuálního, a to statjaky či dynamí«,ky (anímaoe);

Ib) k užití Díla v původnl podobě nebo v podobě dle písm. a) jakýmkoli zpŮsobem užitl (rozrnnožovánl, rozšířování, půjčovánl,
pronájem, vystavovánl, sdělování veřejnosti a jiné), bez omezení tecí'inologie, bez omezení počtu či množství užltí, bez ornezení
?účelu;
ic) k užití Díla v původní podobě nebo v podobě dle plsm. a) bez omezeni teritona, tj. na «.elérn s#.tě;

d) k užití Díla v původn{ podobě nebo v podobě dle písm. a) bez omezení času, ti. na celou dobu trvánl autorských maJetkových
8mluvnl strany se výslovně dohodly, že odrněna za poskytnutí licenoe dle této Objednávky v rozsahu dle tohoto článku je Q
v oené (Odrněně). Zhotovitel nemá právo v souvislosti s poskytnutím licen«,e dle tohoto článku této Objednávky na
dodatečnou odměnu. Smluvní strany se shoduJí, že Odměnu považují vzhledem ke všem okolnostem za pfiměbnou.
V pfipadě, že zhotovRel použil spec(allzované soflmary, má povinnost objednateli na jeho vyžádání předložlt data zadávaná
do specializovaných softwarů, na jejichž zákíadě byl předmět objednávky realizován. Případně vyžádané výstupy i vstupy musí

být opa'b'eny razltkem autorizované osoby a doloženy ověřenou kopií li»n>, }iž zhotovítel použíl k realizací díía,- pbdmětu
objednávky.

Xll. Zhotovítel se Umto ujednáním zavazuje, pokud předrnětem díla dle této sm!ouvy bude čmnost vyžadupcí použit{ jakýchkoliv

iměřidei, použít k realizaci této části díla výhradně kalibrovaných měňdel plně v souladu s ustanovení částí Il, § 9 a násl. zák. č€s.
i5.05/1990
05/1 990 Sb.
Sb. oo metrologn
metrologn veve znění
znění pozd4šíeh
pozd4šíeh zmén
zmén aa dop!ňků.
dopl Zhotovitel je povínen na vyžádání ob%lnatele tomuto předložit
popřlpadě výmboem měřidla.
'oklad o kalibraci vydaný pfislušným zkušebním i:istavem p

?Xlev.l č.. Zhotovi
tel prohlašuie, že je oprávněn k čínnostem, které jsou předmMem díla v souladu se smlouvou "I/54 Nížkovíce most
54-003 - DúSP', -Ředítelství silníc a dálníc čR, ze dne 4 5.7'2020.

Ixív. ;!hotovltel, Jakožto subdodavatel proJektové společnosti uplatřiující pfi zpracování zakázek »rtifikovaný Integrovaný systém

managementu QMS, EMS a OHSAS se zavazuje při provádění dlla dodržovat shodné principy a postupy, které budou v průběhul
projektového promsu uphsněny vydanýmí inforrnačnírrí pokyny HlPa. Poliffka Integrovaného systému managementu je
uvaiena na wvrút.dopravopro'pktm.

