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SMLÓUVA 0 DÍLO č.j. 1182/2021 
ev. číslo objednatele: 2 032 21 10 

ev. číslo zhotovitele: 6108 

uzavřená podle usl. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník, v platném Znění (dále 
jen „Občanský zák0nı'k“) 

I. sMLuvNí STRANY 
Zhotovitel: 

Hans Wendel spol. S r.o. & Co., k.s. 
se sídlem: Sazečská 3270/2a, 108 00 Praha 10 
zastoupená: lng. Jaroslavem Jezlem, jednatelem komplementáře 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem V Praze odd. A, vložka 
18065 dne 26.7.1996 
IČO: 250 64 461 
DIČ; CZ25064461 
(dále jen „zho!oviteI“)

a 

Objednatel: 

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 
se sídlem: Mrštíkova 3, 461 71 Liberec Ill 

zastoupená: lng. Michalem Zděnkem, M.A., předsedou představenstva a 
lng. Václavem Sosnou, členem představenstva 

Zapsaná vobchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ústi nad Labem, odd. B, 
vložka 372 
IČO: 473 11 975 
Dıcz CZ47311975 
(dále jen „objednateI") 

ıı. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Smluvní stany konstatují, že Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. 
vyhlásil veřejnou Zakázku malého rozsahu na akci: 

„Rekonstrukce kolejového rozvětvení - terminál Fügnerova“ 

Firma Hans Wendel spol. S r.o. & Co., k.s. předložila nejvhodnejsí nabídku v tomto 
výběrové řízení a byla vybrána jako zhotovitel předmětu veřejné zakázky.
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ııı. PŘEDMĚT SMLOUVY 
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce kolejového rozvětvení a přilehlého 
nástupiště vTerminálu MHD v Liberci. Rekonstrukce spočívá vúplné demontáži 
současného kolejového rozvětvení včetně betonové desky a 3ks panelů BKV, zhotovení 
nové betonové desky, opravě odvodňovacích zařízení, montáže nových výhybek (systém 
pevná jízdní dráha a položení dlažby) a osazení nové nástupní hrany přilehlého 
nástupiště. Podrobný popis uveden ve Zjednodušené projektové dokumentaci. 
Stavbu je možné realizovat pouze za úplné výluky jedné koleje na tramvajové trati (po 
druhé koleji je nutné umožnit manipulační jízdy tramvají vobou směrech a provoz 
náhradní autobusové dopravy). 
Jedná se tedy O 22 kalendářních dnů. Zadavatel předpokládá práce včetně dní 
pracovního volna a dní pracovního klidu. 

ıv. DOBA PROVEDENÍ DÍLA 
Zahájení prací: 26. června 2021 
Ukončení díla: 17. července 2021 

v. CENA DÍLA 
Cena díla provedeného v rozsahu, kvalitě a době podle této smlouvy je vypracována ve 
smyslu Zákona č. 526/1990 Sb., O cenách, a činí celkem: 

- celková cena bez DPH 3 801 895,79 Kč 
- DPH v platné výši 798 398,12 Kč 
- celková cena včetně DPH V plné výši 4 600 293,91 Kč 

vı. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Úhrada za plnění předmětu zakázky bude prováděná v české měně. 
Zadavatel neposkytuje zálohy. 
Platba bude prováděná 1× měsíčně na základě daňového dokladu (dílčí faktury) 
vystavené dodavatelem. 
Podkladem pro vystavení daňového dokladu (dílčí faktury) bude výkaz provedených 
prací za 1 měsíc, potvrzený zástupcem zadavatele a současně technickým dozorem 
stavby. 
Splatnost faktur činí 60 dní po obdržení zadavatelem. 

vıı. zÁRučNí DOBA 
Záruční doba na provedené dílo je 60 měsíců od předání dokončené Zakázky bez vad a 
nedodělků.
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VIII. SANKCE 
Sankce za pozdní předání díla objednateli je stanovena na 10.000,- Kč/den. 

ıx. ZÁVÉREČNÁ USTANQVENÍ 

Ve smyslu zákona Č. 340/2015 Sb. se dále ujednává: 
Smluvní strany berou na vědomi, že tato smlouva o dílo bude zveřejněna V registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (Zákon O registru smluv). 
Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v této smlouvě O dílo, 
které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, __.) a 
nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou Zvýraznění textu. Smluvní strana, která tuto 
smlouvu O dílo zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese 
žádnou odpovědnost. 
Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinností dnem jejího podepsání oprávnënými 
zástupci obou smluvních stran, však nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu 
s §6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinností některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (Zákon O registru smluv). 
Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této Smlouvy o dílo poskytnutá před její 
účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této 
smlouvy O dílo, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez 
právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho 
přijetí. 

Každá ze smluvních stran se zavazuje, že: 

- neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se Svojí 
činnosti za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby 
- nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, at' už pro sebe nebo pro jiného 
V souvislostí se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby 
- učiní všechna opatření k tomu, aby se ony ani její zaměstnanci či Zástupci nedopustili 
jakékoliv formy korupčního jednání, Zejména jednání spočívajícího V úplatkářství, které 
by mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., 
trestní Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů (dále jen ,,TZ"), a to trestného činu přijetí 
úplatku dle § 331 TZ, trestného činu podplácení dle § 332 TZ, trestného činu nepřímého 
úplatkářství dle § 333 TZ, či jiného trestného činu spojeného S korupci dle TZ. 
- nebude tolerovat ani u Svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce. 

Každá ze smluvních stran prohlašuje: 

- že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 
Sb. O trestní odpovědností právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen jako ,,ZTOPO“); 
- že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců 
a dalších odpovědných osob dle ust. § 8 ZTOPO;
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- že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a Zamezeni 
nebo odvrácení případných následků spácháni trestného činu; 
- že Z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní 
lze ve smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž Kupující proklamuje, že za tímto 
účelem přijal a aktivně aplikuje Zejména Program předcházení trestné činnosti a Etický 
kodex. 

Každá Ze smluvních stran se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednak tak, aby její 
jednání nevzbudilo důvodně podezření ze spáchání trestného činu, přičitatelného jedné 
nebo oběma smluvním stranám ve smyslu ZTOPO. 

Dodavatel se zavazuje poskytnout v souladu S §2, písm. e) zákona č.320/2001 Sb., O 
finanční kontrole, subjektům provádějicím audit a kontrolu všechny nezbytné informace 
týkající se dodavatelských činností spojených s předmětem smlouvy a poskytnout těmto 
kontrolním orgánům svoji součinnost. 
Tato smlouva může být měněna nebo zrušena pouze dohodou smluvních stran v 
v písemné formě. 

Smlouva byla vyhotovena ve 2 vyhotoveních, Z nichž každá smluvní strana obdrží jedno 
vyhotovení. 

V Liberci dne: V Praze dne: 17.6.2021 
Objednatel: Zhotovitel: 


