
SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O VZNIKU SPOLEČNOSTI BEZ PRÁVNÍ
OSOBNOSTI S NÁZVEM

,,M + m: rs pp středočeský kraj"

uzavřená v souvislosti s realizaci zakázky

,,Rámcová smlouva na projektové práce staveb pozemních komunikaci ve
vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a

autorského dozoru"

mezi

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
jako MottMac

a

MOTT MACDONALD LIMITED
- prostřednictvím své organizační složky

jako mott

SHB, akciová společnost
jako shb

a
stráský, Hustý a partneři s.r.o.

jako shp

PK OSSENDORF s.r.o.
jako pko
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SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O VZNIKU SPOLEČNOSTI BEZ PRÁVNÍ OSOBNOSTI
, M + M: RS PP Středočegký kraj" v souvi8|o8ti s realizací zakázky ,,Rámcová smlouva na projektové práca staveb

po¢mmnich komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru".
VBdoucí Konsorcia Mott MacDonaľd CZ, spol. s r.o. (MottMac) a MOTT MACDONALD LIMITED prostřednictvím své

organizační složky (MOTT) a SHB, akciová společnost (SHB) a stráský, Hustý a partneři s.r.o. {SHP) a
PK OSSENDORF s.r.o. (PKO)

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O VZNIKU SPOLEČNOSTI
BEZ PRÁVNÍ OSOBNOSTI S NÁZVEM

,,M + m: rs pp Středočeský kraj"

uzavřená podle ustanoveni § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník" nebo ,,OZ") mezi následujIchni smluvními
stranami (dále jen ,,Smlouva"):
I. Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000
lČ: 48588733
DIČ: CZ48588733
zapsaná v obchodním rejstňku vedeném Městským soudem v Praze oddll C., vložka 14051
bankovní spojení: HSBC Bank, Praha 1, č.účt
zastoupená: Ing. Radko Buckem, jednatelem a Ing, Tomášem Parákem, jednatelem
(dále jen ,,MottMac")

a

ll. MOTT MACDONALD LIMITED

se sídlem: Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey,
r CRO 2EE, Spojené krábvstvi Velké Británie a Severního Irskazahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company), je

registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967

jednající na území České republiky prostřednictvím své organizační sloZky
MOTT MACDONALD LIMiTED-org.složka
se sídlem: Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000
lČ: 27155048
DIČ: CZ27155048
zapsaná v obchodnlm rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl A., vložka 49957
vedoucí odštěpného závodu: Ing. Radko Bucek
(dále jen ,,MOTT")

a
Ill. SHB, akciová společnost

se sídlem: Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
1Č: 25324365
DIČ: CZ25324365
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 4477
bankovní spojeni: Komerční banka a.s., č. účtu
jejímž jménem jedná Ing. Hubert Řehulka, člen představenstva

(dále jen ,,SHB")

a
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SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O VZNIKU SPOLEČNOSTI BEZ PRÁVNÍ OSOBNOSTI
,, m + M: RS PP Středočeský kraj" v 8ouvis)o$ti s reaúzací zakázky ,,Rámcová smlouva na projektové práce sčaveb

pozemnfch komunikaci ve vlastnictví Středočeského krajg, včetně výkonu inžgnýrské činnosti a autorského dozoru".
Vedoucí Konsorcia Mott MacDonald CZ, spol, s r.o. (MottMac) a MOTT MACDONALD LIMITED prostkdnictvim své

organizační složky (MOTT) a SHB, akciová společnost (SHB) a stráský, Hustý a partneři s.r.o. (SHP) a
PK OSSENDORF s.r.o. (PKO)

lV. stráský, Hustý a partneři s.r.o.

se sídlem: Bohunická 133/50, 619 00 Brno
lČ: 18827527
DIČ: CZ18827527
zapsaná v obchodnlm rejstřlku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 1558
bankovní spojeni: Komerční banka a.s., č.účtu:
jejímž jménem jedná Ing. Ilja Hustý, jednatel
(dále jen ,,SHP")

a

V. PK OSSENDORF s.r.o.
Se sídlem:

&,
Zapsaná v OR vedeném:
bankovní spojení:
Zastoupená:

(dále jen ,,PKO")

Tomešova 503/1, 602 00 Brno - Staré Brno
25564901
CZ25564901
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954
ČSOB a.s., č.ú.
Ing. janem Ossendorfem, jednatelem
Ing. Vlastislavem Novákem, jednatelem

(MottMac a MOTT a SHB a SHP a PKO dále společně jako "Strany" nebo každá jednotlivě jako
,,Strana")

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A)

(B)

Zadavatel, středočeský kraj se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 (dále jen
,,Zadavatel") publikoval v informačním systému veřejných zakázek, uveřejňovacím
subsystému, zadávací řízení na veřejnou zakázku HRámcová smlouva na projektové práce
staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské
činnosti a autorského dozoru" (dále jen ,,Zakázka"), a to se zveřejněním ze dne 18.03. 2016
(dále jen "Řízeni");

Strany mají zájem se společně ucházet o Zakázku, společně podat žádost o účast a prokázat
splnění kvalifikace (dále jen ,Žádost o účast") a dále připravit a podat v Řízení společnou
nabídku na Zakázku v případě, že je Zadavatel vyzve k podání nabídky a zveřejněné
obchodní podmínky a zadávací podmínky budou pro Strany akceptovatelné (dále jen
,,Společná nabídka") a v případě výběru jejich Společné nabídky jako nejvýhodnější pro
Zadavatele uzavřít se Zadavatelem přís|Ušnou smlouvu na realizaci Zakázky dle Společné
nabídky (dále jen ,,Realizační smlouva").

uzavřely Strany tuto Smlouvu:
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SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O VZNIKU SPOLEČNOSTI BEZ PRÁVNÍ OSOBNOSTI
,, m + m: RS pp středočeský kraj" v souvislo® s r0a|izacÍ zakázky ,,Rámcová smlouva na projektové práce staveb

pozemních komunikacI ve vIastnicM Stkdočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru".
Vedoucí Konsorcia Mott MacDonatd CZ, spoL s r.o. (MottMac) a MOTT MACDONALD LIMITED prostkdnlctvlm své

organizační složky (MOTT) a SHB, akciová spokčnost (SHB) a stráský, Hustý a partneři s.r.o. (SHP) a
PK OSSENDORF s.r.o. (PKO)

ČLÁNEKI
PŘEDMĚT SMLOUVY A ÚČEL SPOLEČNOSTI

1,1 Předmětem této Smlouvy je zejména:
a) stanovení účelu, za jehož dosažením Strany uzaviraji tuto Smlouvu;
b) vytvoření společnosti bez právni osobnosti za dosažením účelu stanoveného v této
Smlouvě;
c) úprava práv a povinnosti Stran vůči Zadavateli, případně třetím osobám:

d) určeni vedoucího společnosti bez právni osobnosti - smluvního konsorcia Stran pro
Zakázku.

1.2 Účelem společnosti bez právni osobnosti vytvořené touto Smlouvou (dále také
,,Konsorcium"), je příprava Zádosti o účast a dále příprava Společné nabídky a v případě její
akceptace Zadavatelem společné plnění Realizační smlouvy. Strany za dosažením tohoto
účelu uzavirajl tuto Smlouvu a vytvářejí tímto společnost bez právni osobnosti ve smyslu §
2716 Občanského zákoníku.

1.3 Konsorcium má název ,M + M: rs pp středočeský kraj" a sídlo Mott MacDonald CZ,
spol. s r.o., Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000.

ČLÁNEK I!
ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

2.1 Strany společně a každá Strana jednotlivě:

, a) budou v přlpadě uzavřeni Realizačnl smlouvy (členy Konsorcia) vůči Zadavateli atřetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti se Zakázkou
zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plněnf Zakázky i po dobu trvání
jiných závazků vyplývajících ze Zakázky;

b) budou ve společném Konsorciu po celou dobu poskytovánl plnění z Realizačnl
smlouvy pro předmětnou Zakázku;
c) určuji jako vedoucího Konsorcia společnost Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., a
zmocňují ji k zastupováni členů Konsorcia - Stran (dále také jako ,,Vedoucí Konsorcia")
v souvislosti s činnosti Konsorcia za účelem dosažení jeho účelu a cíle, a to s účinky pro
tuto společnost (Konsorcium) a jeho jednotlivé účastníky (Strany).

Vedoucí Konsorcia je zejména oprávněn podat jménem Konsorcia a všech jeho
účastníků (Stran) Žádost o účast a Společnou nabídku a uzavírat jménem Stran a
Konsorcia Smlouvy se subdodavateli v souladu s požadavkem §51 odst. 4 zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Strany tímto Vedoucího Konsorcia
výslovně zplnomocňují k podpisu všech potřebných formulářů, příloh, čestných
prohlášení, žádosti, smluv a dalších podkladů nutných k podání Žádosti o účast a
Společné nabídky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a
to jak jménem Konsorcia za Konsorcium, tak jménem jednotlivých Stran jejich
jménem, je4i to potřebné. Vedoucí Konsorcia toto zplnomocnění přijímá a zavazuje
se podepsat požadované formuláře, přílohy, čestná prohlášeni, žádosti, smlouvy a
podklady a podat Žádost o účast a Společnou nabídku jménem Konsorcia a
jménem Stran samotných v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách.

l l
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SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O VZNIKU SPOLEČNOSTJ BEZ PRÁVNÍ OSOBNOSTI
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pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inžmýrské činnosti a autowkého dozoru".
Vedoucí Konsorcia Mott MacDonald CZ, 8po|. s r.o. (MottMac) a MOTT MACDONALD LIMITED prosWdnictvím své

organlzačnl složky (MOTT) a SHB, akciová společnost (SHB) a stráský, Hustý a partneři s.r.o. (SHP) a
PK OSSENDORF S.LO. (PKO)

2.2 Strany jsou právně odpovědné, společně a nerozdllně, za prováděnl Realizačnl smlouvy.
Vedoucí Konsorcia je oprávněn zejména komunikovat a pňjímat pokyny a platby od
Zadavatele pro a za členy Konsorcia (Strany). Strany společně a každá Strana jednotlivě
budou zavázáni setrvat v Konsorciu po celou dobu poskytování služeb dle Realizační
smlouvy, nebude-li takový stav v rozporu s obsahem obecně závazné právní úpravy.

2.3 Žádná Strana nepodnikne a zajisti, že žádná z jeho ovládaných, ov|ádajicÍch, řízených či
řidíc[ch pňdružených osob nevyvine žádnou činnost týkající se Zakázky, která by konkurovala
Konsorciu, pokud nebude ostatními Stranami písemně dohodnuto jinak.

2.4 Při přijimánI jakýchkoliv rozhodnutí týkajIcIch se výkonu jejich práv a plněni povinností
podle této Smlouvy a/nebo Realizační smlouvy budou Strany rozhodovat jednomyslně,
jednat v dobré víře a v nejlepším zájmu Konsorcia a všech jeho členů (Stran) a budou
řešit jakékoliv spory, které vyvstanou mezi nimi v souvislosti s Konsorciem, v souladu
s ustamvenImi článku v. této Smlouvy.

2,5 Během plnění této Smlouvy a po dobu pěti (5) let poté nemohou Strany žádné osobě sdělit
žádnou důvěrnou informaci, kterou Strany obdrželi nebo jinak získali v důsledku své účasti v
Konsorciu. Za důvěrné budou považovány všechny informace konkrétně označené poskytujÍcÍ
stranou v době jejich poskytnutí za důvěrné, popřlpadě představujicl informace, které by
rozumná osoba považovala vzhledem k povaze takových informací a okolnostem za důvěrné,
tedy zejména, nikoliv však výlučně, zahrnujícI obchodní tajemstvl, data, dokumenty,
komunikace, projekční návrhy, výpočty, výkresy, studie, specifikace, průzkumy, fotograňe,
programy, zprávy, mapy, modely, dohody a obchodní a finanční informace.

ČLÁNEK Ill
DOBA TRVÁNÍ

3.1 Konsorcium trvá a práva a povinnosti Stran zejména dle ČI. ll. této Smlouvy jsou platná a
'účinná na dobu určitou, a to dne marného uplynutl lhůty pro podání námitek Stran proti
rozhodnutí Zadavatele o vyloučenf Stran z Řízeni nebo o výběru jiného uchazeče o veřejnou
zakázku a podpisu Realizační smlouvy s takovým uchazečem. V případě, že Společná
nabídka bude v ř(zen1 vybrána jako ekonomicky nejvhodnějšl či jinak bude Konsorcium
vyzváno Zadavatelem v souladu s platnými právními předpisy a zadávacími podmínkami
v Řízeni, aby uzavřelo Realizačnl smlouvu, a dojde k uzavření Realizační smlouvy, prodlužuje
se její platnost a účinnost až do dokončeni realizace Zakázky a po dobu trvání jiných závazků
vyp|ývajÍcÍch z Realizační smlouvy.

ČLÁNEK lV
OZNÁMENÍ A DORUČOVÁNÍ

4.1 Jakékoliv komunikace předvídané touto Smlouvou či jejími případnými dodatky - oznámeni,
výzva, žádost, Speciňkace, případně další kontakty budou uskutečňovány mezi Stranami a
jejich pňslušnými kontaktními osobami písemně a budou doručeny druhé Straně buď osobně,
faxem, doporučenou poštou, (oproti potvrzení o přijeti nebo jeho ekvivalentu při odesláni)
nebo mezinárodně uznávanou kurýrnl službou, a to v případě:

a) komunikacl obsahujľcí právní úkon. týkající se vzniku, změny nebo zániku Smlouvy na
nlže uvedené adresy zástupců Stran pro věci $m|uvnl;
b) komunikací týkajících se Specifikaci, řízeni Projektu a jednotlivých plnění Služeb na
níže uvedené adresy zástupců Stran pro věci technické;
C) komunikací týkajících se fakturaci a účetně-daňových otázek na nlže uvedené adresy
zástupců Stran pro věci finančně-účetnL

-' " 125
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pozemních komunikacf ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru".
Vedoucí Konsorcia Mott MacDonald CZ, spoL b r.o. (MottMac) a MOTT MACDONALD LIM1TED proWednicNÍm své

organizační složky {MOTT) a SHB, akciová společnost (SHB) a stráský, Hustý a partneři 8.ř.o. (SHP) a
PK OSSENDORF s.r.o. (PKO)

4.2

4.3

Komunikace v písemné formě, odeslaná v souladu s ustanoveními tohoto článku bude
považována za doručenou v souladu s tímto článkem sedmého dne po jejím řádném převzetí
poštovnlm úřadem k odesláni, nedojde-li mezitím k převzetí písemnosti jejím adresátem. V
přlpadě odesláni zprávy faxem se za doručeni povážuje čas uvedený na faxovém potvrzeni o
řádném pňjetí s tím, že odeMatel je povinen současně zaslat zprávu poštou či doručit ji
osobně, a to do 5 (slovy: pěti) kalendářních dnů. jakákoliv další oznámeni, která nezakládají
vznik, změnu či zánik práv podle Smlouvy, budou mezi Stranami přednostně vyřizovány
telefonem, e-mailovou zprávou či osobním setkáním mezi příslušnými kontaktními osobami
Stran. Každá Strana může změnit svoji doručovací adresu, případně jiné nlže uvedené údaje
pfsemným oznámením druhé Straně v souladu s tímto článkem.
jako kontaktní osoby Stran byly určeny:

MottMac:

MOTT:

SHB:

SHP:

PKO:

věci smluvnl:
Ing. Tomáš Parák,
Ing. Radko Bucek,
věci technické:
Jan Semerád, e-mail:
věci finančnl-účetnI:
Kamila Kovakzuková,,e-mai1:

věci smluvní:
[Ing. Radko Bucek, e-mail
věci technické:
Ing. Radko Bucek, e-mai
věci ňnančni-účetní:
Ing. Kamila Kovalczuková, e-mail:

věci smluvní:
Ing. Hubert Řehulka, e-mail:
věci technické:
Ing. Hubert Řehulka, e-mai
věci fínančnl-účetnl:
Ing. Hubert Řehulka, e-mail:

věci smluvní:
Ing. Ilja Hustý, e-mail:
věci technické:
Ing. Ilja Hustý, e-mail:
věci finanční-účetní:
Ing. Klára Vyskočilová, e-mai

věci smluvní:
Ing. jan Ossendorf, e-mai
věci technické:
Ing. Vlastislav Novák, e-mail:
věci finančnkúčetni:
Kateřina Šťastná, e-mail:

-"' 127
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pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inž0nýr$ké činnosti a autorského dozoru".
Vedoucí Konsorcia Mott MacOonald CZ, spol. s r.o. (MottMac) a MOTT MACDONALD LIMITED pros^dnjctvim své

organLzačnľ složky (MOTT) a SHB, akciová společnost (SHB) a stráský, Hustý a partneři s.r.o. (SHP) a
PK OSSENDORF s.r.o. {PKO)

4.4 Každá Strana může změnit svou doručovacl adresu či jiné kontaktní osoby a/nebo kontaktní
" údaje písemným oznámenlm dotčené Straně, a to jedním ze způsobů uvedených v či. lV.,

odst. 4.1 této Smlouvy.

;'
ČLÁNEK V

ŘEŠENÍ SPORÚ

5.1 Strany ujednávají, že jakékoli spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ni budou řešit
smírnými prostředky. Nebudou-li schopny však dosáhnout smíru do třiceti (30) dnů poté, kdy
některá Strana doručí oznámení o sporu, bude kterákoli ze Stran oprávněna zahájit soudní
řlzenl jako výlučný právní prostředek řešení sporů mezi Stranami.

ČLÁNEK VI
PODÍLY STRANY NA ODMĚNÁCH A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Stranám náleží v případě uzavření Realizačnl smlouvy podíly na odměnách (dále jen
,,Odměny Konsorcia"). Podíly Stran na Odměnách Konsorcia dle Realizační smlouvy budou
určeny ve zvláštním ujednání Stran k této Smlouvě (dále jen ,,Ujednání"), které Strany
uzavřou před podáním Společné nabídky.

6.2 Vedoucí Konsorcia je oprávněn podat jménem Konsorcia a všech jeho účastníků (Stran)
Žádost o účast a dále po uzavřenl Ujednání k této Smlouvě podat Společnou nabídku za
Konsorcium a uzavřlt Realizační smlouvu za Konsorcium. Vedoucí Konsorcia je oprávněn
podat za Strany jménem Konsorcia Společnou nabídku až po uzavření Ujednání k této
Smlouvě.

6.3 V přlpadě úspěchu Společné nabídky bude platební harmonogram za činnosti Konsorcia vůči
Zadavateli odpovídat Společné nabídce, nebude-li se Zadavatelem v rámci Realizační
smlouvy dohodnuto jinak.

6.4 Strany se dohodly, že Vedoucí Konsorcia bude v přlpadě uzavřeni Realizační smlouvy
fakturovat Zadavateli jednotlivé částky Odměn Konsorcia a že Strany budou fakturovat
Vedoucímu Konsorcia své příslušné podíly na Odměnách Konsorcia dle pravidel uvedených
v Ujednání. Vedoucí Konsorcia nenl povinen hradit další Straně její podíl na Odměně
Konsorcia, dokud pňslušnou částku neobdrží od Zadavatele, přičemž tato částka bude
poukázána další Straně na základě její faktury do 7 (slovy: sedmi) dnů od obdržení příslušné
částky od Zadavatele.

ČLÁNEK VIl
PŘÍPRAVA NÁVRHU REALIZAČNÍ SMLOUVY A VĚCNÉ ZAJIŠTĚNÍ PLNĚNÍ ZAKÁZKY

7.1 Členové Konsorcia připraví a podajl Žádost o účast a dále závaznou Společnou nabídku.
V případě výběru jejich Společné nabídky jako vhodné pro Zadavatele či jiné výzvy
Zadavatele připraví Strany návrh Realizačnl smlouvy a předložl ho Zadavateli tak, aby byla
Realizační smlouva v souladu s časovým rámcem Řízení uzavřena.

7.2 Každý Člen bude zodpovldat za náklady a výdaje, které mu vzniknou v souvislosti s přípravou,
vyjednáváním a podáním Žádosti o účast a přípravou, vyjednáváním a podáním Společné
nabídky, není-li v této Smlouvě či v Ujednání výslovně stanoveno jinak.

7.3 Všechny Strany podeplšl Realizační smlouvu se Zadavatelem, pokud nebude Zadavatel
požadovat, aby SMouvu podepsala jménem Konsorcia pouze jedna Strana. V takovém
případě podepíší ostatní Strany nezbytnou dokumentaci opravňujicl Vedouäho Konsorcia
k podpisu Realizačnl smlouvy jménem Konsorcia.
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7.4 Nasazenl pracovních sil a věcných odpovědností jednotlivých Stran a platební podmínky mezi
Stranami vztahujici se a souvisejicI s plněním Realizační smlouvy budou řešeny v Ujednání.

7.5 Podrobná úprava vedeni a řízeni Konsorcia a úprava schvalováni právních jednání Vedoucího
Konsorcia bude Stranami sjednána v Ujednání.

Pokud se Strany nedohodnou v Ujednáni jinak, bude od každé jednotlivé Strany požadováno,
aby měla sjednané odpovídajicl pojištěni na krytí právních odpovědností Konsorcia na
základě Realizační smlouvy a splňovala jakoukoliv povinnost udržovat pojištěni v souladu s
podmínkami Realizační smlouvy.

Pokud není v této Smlouvě stanoveno nebo pokud nebude později písemně v Ujednání
Stranami určeno jinak, bude každá Strana nedílně poskytovat jakékoliv jistoty za plněni,
záruky za zálohy, záruky mateřské společnosti a jakékoliv jiné jistoty a zámky v dostatečné
výši tak, aby společně splnili požadavky na poskytnuti takových jistot a záruk, které by byly v
souladu s povinnosti Konsorcia.

ČLÁNEK VIII
ZÁNIK KONSORCIA

8.1. Konsorcium zaniká uplynutím doby uvedené v ČI. Ill této Smlouvy.

8.2. Konsorcium zaniká také v případě, kdy budou zveřejněny obchodní podmínky
Zadavatele, návrh Realizační smlouvy, nebo zadávací dokumentace na Zakázku a tyto
nebudou pro některou ze Stran z objektivních důvodů akceptovatelné. V takovém
případě příslušná Strana ihned vyrozumí ostatní Strany o důvodech odmítnutí podání
Společné nabídky a Vedoucí Konsorcia není oprávněn Společnou nabídku podat.

8.3. Při zániku Konsorcia mají Strany nárok na vrácení hodnot, poskytnutých k účelu Konsorcia a
vypořádají se mezi sebou o případný majetek získaný výkonem společné činnosti dle
Realizačnl smlouvy. Věci individuálně určené se vrátí pňslušné Straně ve stavu, v jakém se
ke dni rozpuštěni Konsorcia nacházejí. Strana nemá právo požadovat náhradu za opotřebeni
věcí, k nimž došlo při jejich použlvánl ve prospěch Konsorcia za dobu trvání Realizační
smlouvy.

ČLÁNEK lX
ETICKÁ DOLOŽKA

9.1 Při plnění práv a povinnostl dle této Smlouvy nebo v souvislosti s touto SMouvu jsou Strany
povinny dodržovat platné .právni normy v oblasti boje proti korupci a legalizaci výnosů
z trestné činnosti, včetně Umluvy o boji proti podplácenI zahraničních veřejných činitelů v
mezinárodních podnikatelských transakcích (OECD), viz sdělení MZV č. 25/2000 Sb.m.s. Ve
stejném rozsahu jsou Strany povinny k p1něn( povinnosti dle věty první zavázat své zástupce
a zaměstnance.

ČLÁNEK X
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Uzavření a účinnost Smlouvy
10.1.1 Tato Smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze Stran.

10.2 Záhlaví (nadpisy)
10.2.1 Záhlaví článků v této Smlouvě se uvádějí pouze pro přehlednost a odkazy a nebudou

v žádném ohledu sloužit k výkladu pojmů a ustanoveni této Smlouvy.
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10.3 Počet stejnopisů
10.3.1 Tato Smlouva je uzavřena a podepsána v sedmi (7) vyhotoveních v českém jazyce, každý s

platnosti originálu, z nichž každá Strana obdrží jedno (l) vyhotovení, jedno vyhotoveni bude
vloženo do společné žádosti o účast a jedno vyhotoveni bude případně použito pro účely
Společné nabídky.

10.4 Rozhodné právo
10.4.1 Tato Smlouva se řídí českým právním řádem. Veškeré spory mezi Stranami vyplývající z této

Smlouvy a lnebo v souvislosti s ni, se budou Strany snažit nejprve řešit smírnou cestou.
V případě, že mezi Stranami nebude dosaženo smírného řešeni sporu do 30 (slovy: třiceti)
dnů, co jedna Strana oznámí druhé Straně existenci sporu, bude věc postoupena věcně a
místně přlslušnému soudu České republiky.

10.5 Změny Smlouvy
10.5.1 Tato Smlouva může být měněna, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, pouze pIsemnými,

vzestupnou řadou člslovanými dodatky podepsanými oběma Stranami.

10.6 Nástupci a postupnici
10.6.1 Všechny ujednáni a podmínky v této Smlouvě se budou vztahovat na a budou závazné pro

právní nástupce a postupníky přlslušných Stran a budou je zavazovat, jako by byli v této
Smlouvě jmenováni a vyjádřeni; a kdekoliv je v této Smlouvě zmínka o některé ze Stran, platí,
že zahrnuje a vztahuje se na nástupce a postupníky takové Strany, stejně jako by byla
v takovém případě uvedena.

10.7 Oddělitelnost
10.7.1 Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této Smlouvy budou prohlášeny

nějakým soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této
Smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo
zneplatněn; Strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovenl nahradí
jiným smluvním ujednáním ve smyslu této Smlouvy, které bude platné, účinné a vymáhatelné.

10.8 Zákaz postoupení
10.8.1 Žádná práva a povinnosti Stran z této Smlouvy nemohou být převedena nebo postoupena na

jakoukoli třetí osobou bez předchozího plsemného souhlasu druhé Strany.

10.9 Úplná dohoda
10.9.1 Tato Smlouva, včetně veškerých dokumentů v ni uvedených, obsahuje úplnou dohodu Stran

ohledně předmětu Smlouvy rušící veškerá předchozí ujednání Stran ohledně téhož a žádná
jiná smlouva, dohoda, prohlášeni nebo přislib učiněné některou ze Stran, které nebudou
obsaženy v této Smlouvě, nebudou pro Strany závazné.

ČLÁNEK XI
PODPISY

11.1 Strany tímto prohlašuji a potvrzují, že veškerá ustanoveni a podmínky této Smlouvy byly
dohodnuty mezi Stranami svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tisni a za nápadně nevýhodných
podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy:
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V Praze dne 2.5. 2016
' Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Jméno: Ing. Radko Bucek Jméno: Ing. Tomáš Parák
V

"·
Funkce: je Funkce' j

' Podpis:

pubika ,
88733 ' , i
8588733 · ' '·

V Praze dne 2.5. 2016 www.mattmac cz
MOTT MACDONALD LIMITED
jednající na území České republiky prostřednictvím své organizační
MOTT MACDONALD LIMITED-org.složka

složky

Jméno: Ing. Radko Bucek
Z dETT MACDONALD LjMITEDFunkce: vedoucí odštěpného áv t dACDDNALD LIMITED -OřQ dožkn

/15, no čIj Prajiu l

,

"D 221 412 QD0

Podpis: G 221 412 8111 G'

V Ostravě dne 2.5. 2016
SHB, akciová společnost

Jméno: Ing. Hubert Řehulka H'shb
FunkcÉ čIe čnost

02 00 Ostrava
20 595 lŠ5 211

Podpis: ..

V Brně dne 2.5. 2016
stráský, Hustý a partneři s.r.o.

Jméno: Ing. Ilja H Hustýa padneň
Funkce: jednatel ká 50rno

7527

Podpis: 18827527 4

V Brně dne 2.5. 2016
PK O RF s.r.o.

PK OSSENDORF s.r.o. Tomešova 503/1, 602 00 Bmo
. Z25564901 ® ,Jmeno: Ing. Jan O jméno: Ing.

Funkce: jednatel Funkce: jed

Podpis: Pod,is
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SOUPIS SLUŽEB

Podrobná specifikace ceny

akce Příloha č. 2
Ill/00323, III/00322 Řičany - Voděrádky, PD

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Procentní poměr
Procentní poměr ze stavebních P rocentní po měr

ze stavebních nákladů nabídnutý ze stavebních
nákladů nabídnutý uchazečem v nákladů nabídnutý Technická,pomocv Cena celkem v KČ

Predpokladana hodnota stavebních nakladu v KČ bez DPH V objednateh {v Kc
uchazečem v Ramcove smlouve uchazečem v bez DPH****)

, , V V bez DPH/hod)**)Ramcove smlouvě - cast Výkon lC k Ramcove smlouvě
-část DSP*) SP vC. majetkopr. - část VD-ZDS*)

projednání*)

Cena dle Smlouvy 451,000 235,000 110,000 114,400 910,400

Navýšení dle Dohody o narovnání formou dodatku Č.2 184,000 72,000 256,000

Cena včetně navýšení 635,000 307,000 110,000 114,400 1,166,400

% změna ceny 28.12%

Digkally signed by Ing Radko Bucek,
Ing Radko hk'ín n, Radko8u,ek, Ph D , CZ

o-Mott MacOmald CZ, spol. s r.o.,

Bucek, Ph.D, °'='°"'emad=radko.bucek@mottmac com
Date: 2021.09.14 15:27:23 +02'00'

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Ing. Radko Bucek, Ph.D., jednatel Ing. jan Loško, Ph.D., jednatel



III/00323, III/00322 Říčany - Voděrádky, PD

Cena dle Smlouvy Cena dle Dohodu o narovnáni formou Dodatku Č.2
popis položky Hod. Sazba Cena Cena VC. navýšení

Průzkumy a podklady - DSP
zjištění průběhu a zákres IS, zaměření,
záborový elaborát, digitálni katastrálni 60,000.00 10 800.00 8,000.00 68,000.00
mapa - aktualizace
Dop|ňujÍcÍ průzkumy (diagnostika vozovky 20,000.00
apod.)
Průzkumy DSP celkem 80,000.00 8,000.00 88,000.00
DSP
Průvodní zpráva 70,000.00 20 800.00 16,000.00 86,000.00
Souhrnné technické řešeni 56,000.00 40 800.00 32,000.00 88,000.00
Stavební část 190,000.00 130 800.00 104,000.00 294,000.00
DlO 20,000.00 10 800.00 8,000.00 28,000.00
ZOV, havarijní a pôvod. plán a nakládáni s 20,000.00 10 800.00 8,000.00 28,000.00
odpady
BOZP 15,000.00 10 800.00 8,000.00 23,000.00
DSP celkem 371,000.00 176,000.00 547,000.00
DSP celkem včetně průzkumů 451,000.00 184,000.00 635,000.00

lČ-zajištěni vydáni SP
projednáni dokumentace 70,000.00 30 800.00 24,000.00 94,000.00
majetkoprávní podklady 135,000.00 30 800.00 24,000.00 159,000.00
podáni žádosti bez poplatků 30,000.00 30 800.00 24,000.00 54,000.00
IČ celkem 235,000.00 72,000.00 307,000.00

PDPS
Technická zpráva 20,000.00 20,000.00
výkresová část 60,000.00 60,000.00
ZTKP 15,000.00 15,000.00
Soupis prací a rozpočet 15,000.00 15,000.00
PDPS celkem 110,000.00 110,000.00

celkem bez DPH 796,000.00 256,000.00 1,052,000.00



Tabulka č. 7

L_

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Technická pomoc objednateli - Autorský dozor

lll/00323, lll/00322 Říčany - Voděrádky, PD

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem

Cena Technická pomoc v rámci výběrového řízenI na zhotovitele stavby 48 BOO 38,400
Cena AD celkem bez DPH 95 76,000
Celkem
*) Sazba zarhnuje veškeré souvisejÍcÍ náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

143 114,400

DÍĹČÍ činnosti při výkonu ad ad
činnost hodin

l

15

Posuzováni postupu výstavby z technického hlediska, sledováni a kontrola technických a
kvalitativnIch parametrů stavby.
Vyjádřeni k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu
výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejÍcÍch z podmínek smlouvy se
zhotovitelem stavby, posuzováni jejich oprávněnosti, řešeni množství a kvality, změny plnění 15
z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení
lhůt výstavby.
OdsouhlasenI dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu
s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele 15
stavby.
ÚČast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá ad k účasti. 5
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenémumnožství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i [

budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodrženi standardů, parametrů, kva|ityľ 15
množství, přiměřenosti ceny a na prodlouženI lhůt výstavby, případně dalších údajů a
ukazatelů stanovených zadávací dokumentaci

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuálni potřeby se bude podílet na:
· účasti kontrolnIch dnech stavby
· účasti přejRnacich řIzenIch dňčich Části stavby a celé stavby
· účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich
výsledkům
· odsouh|asovánjgeodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech 30
· spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalovánIvzorků materiálů, zařIzenI a
vybaveni předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu
provedeni a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentaci ověřenou stavebním
úřadem a zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby

celkem hodin 95
Kč/hod boo
Celkem KČ bez DPH 76,000
*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši
Poznámky:

1. Základním účelem výkonu ad je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešeni
nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúČastňovat kontrolnIch dnů na stavbě a dalŠích jednání
svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě můŽe
zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uváženi s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

2. výkon autorského dozoru bude realizován průběŽně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. výzva musí být zhotoviteli oznámena
nejpozději dva pracovni dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné
vysvětlová ní.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a
ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do
stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá Činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohroŽen postup stavby.


