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SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLl ŽEB

C. I NO/21/06/007194/2021

Stavba č. 8548 Kanalizační sbčrač H - prodloužení do Běchovic, 

etapa 0002 stoka H2 Běchovická; 

geotechniekv monitoring

uzavřená dle usi. § 1746 odst 2 zakona č 89/2012, občanský zákoník, ve zněni pozdějších předpisu (dále
ien „občanský zákoník*')

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami'

I. Hlavní město Praha
sc sídlem.
IČO.
DIČ:

Mariánsko náměstí 2, 110 01 Praha l 
00064581
CZ 00064581, reg dle § 94 zák. č 235/2004 Sb . o DPH. v platném znění 

bankovní spojeni. PPF banka a.s.. Praha 
číslo účru
zastoupeno.

20028-5157998/6000
Ing. Petrem Kalinou, VIBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního 
města Prah v

(dále jen ..Objednatel")

a

2. INSET s.r.o.
se sídlem Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 

03579727 
CZ03579727
v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. /n. C 234236 

bankovní spojeni. Komerční banka a.s 
číslo účru 
zastoupen.

Vinohrady
ICO.
DIC:
zapsana*

90303071/0100
Ing. Pavlem Suralcm. obchodním managerem, na zaklade plné moci

(dále j en ,. Dodavatel *‘)

(Objednatel a Dodavatel dále též společné jen ..Smluvní strany" nebo jednotlivé ..Smluvní strana N

tato
smlouva o poskytováni služeb

(dále |en „Smlouva'*):
\ MIM \ \ • ll« M *1
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I.
PIU.UME I SMI.Ol1 v V

l Předmětem léto Smlouvy je závazek Dodavatele poskvrnou! Objeduaieli službu nebo služby podle 
žádosti Ob|ednatele. a to v rozsžíhu uvedeném v Příloze č 1 teti) Smlouvy, na kterém se obě 
Smluvní strany dohodly (dalo jen ..Sluzbv")

2 Objednatel se zavazuje Služby převzít a zaplatit za ně Dodavateli Cenu v souladu s článkem III. 
Smlouvv.

II.
DOBA A MÍSTO PLNÉM

l Dodavatel je povinen poskytnout Služby, které |sou předmětem plněni této Smlouvy takto

Termín zahaiem po výzvě objednatelem

1 crmin dokončení* do wdáni kolaudačního souhlasu

2. Místem plněni ie Hlavni město Praha.

III.
CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

l Celková cena za poskytnuté Služby naležel ici Dodavateli na zaklade této Smlouvv je stanovena na 
základě rozhodnutí Zadavatele o vyberu dodavatele ze dne 16. 9. 2021 č.j MU VIP 14604IX.'2021 
jako cena nejvýše přípustná (dále jen ..Cetia' I a činí'

Cena celkem bez DPH 3 303 416,60 Kč

DPH 693 717,50 Kč

Cena včetně DPI I 3 997 134,10 Kč

2 V částce ceny |sou zahrnuty veškeré výdaje dodavatele, zeiména hotové výdaie. odměny třetích 
osob, jež k plném teto Smlouvy dodavatel případně použije apod.

3 Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli cenu za služby podle teto Smlouvy na základě džinového
dokladu - faktury vystaveně dodavatelem Cena bude fakturována a hrazena čtvrtletně k .11. T, 10. 
6, 30 9 a 31 12. podle skutečné provedených činnosti Přílohou faktury bude originál
oboustranně podepsaneho soupisu činností vč. jednotkových měsíčních cen za specifické činnosti 
Dnem uskutečnění zdanitelného plněni je poslední den čtvrtletí. Splatnost faktury je 30 dnů od data 
jejího doručeni objednatel i. Platbou objednatele se rozumí prokazatelné odepsání příslušné částky 
z účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu dodavatele

4 faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č 235-;2004 Sb 
vc znění pozdějších předpisu i další náležitosti požadované objednatelem. Musí tedy obsahovat 
tyto údaje.

- údaje objednatele, sídlo, IČO. DIČ
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• údaje dodavatele, sídlo. ICO. DIC
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele
• datum vy staveni daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plněni
• rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo smlouvy
- kontrolní číslo (vvznačené shora na smlouvě pod označením KČ)
• číslo a název stavby, popř číslo a název etapy
- fakturovanou částku ve složení základní cena. DPH a cena celkem
- zapiš v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj )
• razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

*5. Veškeré faktu^ budou vystaveny ve dvojím vyhotoveni a odeslaný na adresu objednatele. I Havní 
město Praha. Mariánské nam 2, 110 00 Praha l Faktury je možné doručit i osobně nebo kurýrem 
do podatelův Ml IVIP Mariánské nám 2, Praha l nebo Jungmannova 35-,,2<). Praha I.

6 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedene v teto 
smlouvč. je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplněni. V takovém případe se začne 
počítat nová lluita splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury

7. V případe ukončení smluvního vztahu se stává část Ceny náležející dodavateli za služby do té doby 
poskytnuté podle smlouvy splatnou Postup bude projednán a předem odsouhlasen objednatelem. 
Po projednání s objednatelem dodavatel vystaví fakturu daňový doklad na odsouhlasenou částku

IV.
POVINNOSTI DODAVATELE

1. Dodavatel je při poskytováni Služeb vázán obecné závaznými právními předpisy, v jejich mezích 
příkazy Objednatele, resp jeho pokyny, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy Dodavatel je 
dále povinen vycházet z požadavků, oznámeni či informaci poskytnutých ústně nebo písemně 
Objednatelem, připadne dalších osob, které jsou pověřeny komunikaci s Dodavatelem pro tyto 
účely

2. Dodavatel se zavazuje při poskytování Služeb a plněni závazků dle Smlouvy postupovat 
s náležitou odbornou péči. v souladu s profesionálními standardy, ve Ihútách a za podmínek

I ínak
v souladu s právními předpisy Dodavatel je povinen chránit práva a oprávněné zájmy Objednatele 
Dodavatel je povinen neprodleně oznámit Objednateli všechny skutečnosti, vyplývající 
z technického řešeni nebo z jednáni $ třetinu stranami, kterc zjistí v průběhu plněni 
a které máji vliv na možnost plněni dle teto Smlouvy

.1. Dodavatel sc bude řídit pokyny Objednatele, zápisy, dohodami oprávněných pracovník O 
Smluvních stran a bude informovat Objednatele o stavu poskytovaných Služeb Objednatel je 
oprávněn kontrolovat prováděni Služeb prostřednictvím oprávněných osob

4 Dodavatel je povinen při ukončeni předmětu Smlouvy předložit oprávněné osobě Objednatele 
protokol o předáni a převzetí předmětu Smlouvy (dále jen ..Protokol"). Protokol bude obsahovat 
přehled souhrnu poskytnutých činnosti v rámci Služeb a předaných výstupů v rámci předmětu 
plněni

Smlouw a

V.

strana 3



POVINNOSTI OBJEDNATELE

I. Objednatel za účelem splnění závazků vyplývajících ? tělo Smlouvy vynalož veškero úsilí na to, 
aby Dodavateli bez zbyle čneho odkladu poskytl veškeré informace, dokumenty a součin nosu které 
isi>u nezbytné pro rádné splnění předmětu Smlouvy, s výjimkou informaci, které podléhají utajení 
v návaznosti na zákon č. 412--'200^ Sb. o ochraně utajovaných informaci a bezpečnostní 
způsobilosti, vězněni pozdě|Šicli předpisu

VI.
ODPOVĚDNOST ZA VADY

1 Dodavatel odpovídá za vady v průběhu činnosti, jestliže byly způsobeny porušením |eho 
povinností.

2 Jestliže budou Objednatelem v průběhu plněni Smlouvy z|Ístěny nedostatky v činnosti Dodavatele, 
jc Objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně Dodavatele upozornit, a to písemnou výzvou 
podle článku XII Smlouvy. Dodavatel je povinen písemné oznámené vady bezplatně odstranit, a to 
neprodleně. nejpozdě|Í do 30 dnů od doručení písemné výzvy Objednatelem Tímto není dotčeno 
právo Objednatele domáhát se smluvní pokuty podle ust čl Vil této Smlouvy

VII.
SANKČNÍ I STANOVENI

l. Dodavatel je v případě porušeni sve povinnosti stanovené vc Smlouvě povinen Objednateli 
uhradit a Objednatel je oprávněn po Dodavateli v takovém případě požadovat uhrazeni smluvních 
pokut takto:

aí při porušeni povinnosti Dodavatele plnit předmět Smlouvy podle článku II Smlouvy je 
Dodavatel povinen zaplatit Obiednateh smluvní pokutu ve vyš) 0.1 % z Cen v. nejméně vsak 
1 000,-kč včetnč DPH 7a každý 7a počat)' den ti vání prodleni.

b) při porušeni povinnosti uzavřít a udržovat v platnosti pojistnou smlouvu v rozsahu stanoveném 
v článku Vil Smlouvy nebo při porušení povinnosti zajistit, že Objednatel bude v rámci 
pojistných smluv osobou oprávněnou k přijeti pojistného plnění a/nebo při odmítnuti předložit 
Objednateli tam uvedené doklady, je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0.05 % z Ceny. nejméně však l 000,*Kč včetně DPH za každý případ a den trvaní 
porušeni.

cl při porušeni ostatních povinnosti Dodavatele ze Smlouvy je Dodavatel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0.02 % z Ceny. nejmeně však 1.000.-Kč včetně DPH za 
každé porušeni a den trváni porušení.

2 Smluvní pokuta podle odst. I článku VII Smlouvy je splatná do 15 kalendářních dnů od okamžiku 
každého jednotlivého porušeni Smlouvy specifikovaného v ustanoveních článku Vil. odst 1 písm. 
a) až pism. c). a to na účet Obiednatele. Obiednatel |e oprávněn smluvní pokutu, případně plnou 
náhradu škody, na které mu v důsledku porušeni závazku Dodavatele vznikl prav ni nárok, započíst 
do kterékoliv úhrady, která přísluší Dodavateli dle Smlouvy

.1. Ustanovením článku Vil. Smlouvy neni dotčeno právo Objednatele domahat se nahrady škody.

VIII.
VYSSI MOC

I. Smluv ni strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplnc nesplněni smluv nich 
zavazkú. jestliže se tak stalo v důsledku okolnosti, které vznikly po uzavřeni Smlouvy v důsledku 
Smluv ni nn stranami nepředvídaných a ncodvratitclnych událostí, mimořádné a ncodvratitclnc 
povahy a mají bezprostřední vliv na poskytováni Služeb (dále jen „Vyšší moc"). Za Vyšší moc se
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považuji především živelné pohromy. válečné události, připadne opatření příslušných správních 
orgánů na území C'R.

2 Nastane-li Vyšší moc. prodlužuje se doba plněni o dobu. po kterou budou okol nosí i Vyšší moci 
působit Tato doba bude vzaiemně odsouhlasena dodatkem ke Smlouvě, nebude-li dohodnuto 
jinak.

IX.
ODSTOl PEM OD SMLOUVY

1 Plněni Dodavatele, která vykazuji již v průběhu prováděni nedostatky nebo jsou prováděná 
v rozporu se Smlouvou, .10 Dodavatel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud Dodavatel ve 
lhůté podle článku VI odst 2. Smlouvy, takto zjištěné nedostatky neodstraní, muže Objednatel od 
Smlouvy odstoupit Vzníkne-h z těchto důvodů Obiednateh Škoda, je Dodavatel průkazně 
vyčíslenou škodu povinen uhradit.

2 Jestliže Objednatel v průběhu plněni předmětu Smlouvy zjisti, že dochází k prodleni se zahájením 
nebo prováděním prací oproti smluvnímu ujednáni z důvodů na straně Dodavatele, stanoví 
Dodavateli lhůru, do kdy ma nedostatky odstranit V případě, že Dodavatel neodstraní nedostatky 
ve stanovené lhůté, může Objednatel od Smlouvy odstoupit, %kodu. která Objednateli z těchto 
důvodů vznikne, je Dodavatel povinen uhradit

.1. Hude-h Dodavatel nucen z důvodů na straně Objednatele přerušit práce po dobu delší než pět 
měsíců, může od Smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

4. V připade odstoupení od Smlouvy jednou ze Smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení 
vyhotoven protokol o předáni a převzetí poskytováni služeb

*5. Do doby vyčíslení oprávněných nároků Smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je Objednatel oprávněn zadržet Dodavateli veškere fakturované a splatné 
platby

6 Každá ze Smluvních stran je oprávněná písemně odstoupit od Smlouvy, pokud nastane Vyšší moc. 
kdy dojde k okolnostem, které nemohou Smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 
90 dnů znemožni některé ze Smluvních stran plnit své zavazky ze Smlouvy

7. Vznik některé skutečnost uvedeno v odst 6 je Smluvní strana povinna oznámit druhé Smluvní 
straně Pro uplatněni práva na odstoupeni od Smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se 
oprávněná Smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečnosti opravňuj cích k odstoupeni od Smlouvy

8 Pokud odstoupí od Smlouvy Objednatel z důvodů uvedených v odst l a 2 nebo Dodavatel 
z důvodu v odst. 3 či některá ze Smluvních stran z důvodu v odst. 6. sepíši Smluvní strany protokol 
o stavu poskytovaných služeb ke dm odstoupeni od Smlouvy; protokol musí obsahovat zejména 
soupis veškerých uskutečněných prací ke dní odstoupeni od Smlouvy. Závěrem protokolu Smluvní 
strany uvedou finanční hodnotu dosud poskytnutých Služeb. V případě, že se Smluvní strany na 
finanční hodnotě neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem 
Smluvní strany se zavazuji při pnout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty 
poskytnutých Služeb. K určeni znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracovaní posudku je příslušný 
Objednatel

9. Vzájemné pohledávky Smluvních stran vzniklé ke dm odstoupeni od Smlouvy podle odst. I, 2, 3 
a 6 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede Objedná tel

10. /a den odstoupeni od Smlouvy se považuje den, kdy bylo pisemne oznámení o odstoupeni 
oprávněné Smluvní strany doručeno druhé Smluvní straně způsobem uvedeným v článku XI 
Smlouvy Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena prava Smluvních stran na úhradu splatné 
smluvní pokuty a na nahradu škody
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11 V dalším se v případě odstoupeni od Smlouvy postupuje dle příslušných ustanoveni občanského 
zákoníku.

12 Odstoupení od této Smlouvy je vždy s účinky EX NUNC (tedy ke dni zániku Smlouvy).

X.
zvi.áš iiní i ji.dnám

l Dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, se kterými se 
seznámí při plnění této Smlouvy a v souvislosti s ní Veškeré rvu> informace se považují za 
důvěrné (dalc jen ..Dověrné informace").

2. Dodavatel se zavazujc, že Důvěrné informace, ktcrc mu budou svěřeny Objednatelem nebo které 
jinak získá v průběhů plnění teto Smlouvy, využije pouze ke splněni svých ukolú na základě této 
Smlouvy a v souvislosti s mnu a žádným způsobem je nezpřístupní třetím osobám bez předchozího 
písemného souhlasu Objednatele. Dodavatel je však oprávněn zveřejnit Dúvěmc informace 
v souladu s příslušnými právními předpisy Ceske republiky či v souladu s předpisy regulatorních 
orgánů či |akychkoh líných orgánů České republiky, pokud výše uvedené předpisy takové 
zveřejnění vyžadují.

3 Smluvní strany souhlasí s tím, že informace a skutečnosti označené jako Důvérné informace, 
které se stanou veřejně známe nebo všeobecně veřejně dostupné 7 jiného zdroje než 
prostřednictvím Dodavatele bez porušení ustanoveni teto Smlouvy, nejsou Důvěrnými 
informacemi

4 Důvěrné informace jsou chránény bez ohledu na médium, na kterém jsou přenášeny

XI.
KOMUNIKACE

l Kdekoliv Smlouva předpokládá schváleni nebo vydáni souhlasu, potvrzení, určeni, oznámeni, 
výzvy a zadosti, budou tato sděleni písemná Písemnosti dle předchozí věty se doručuji osobné 
(proti potvrzení) Pokud to povaha písemnosti připouští, lze je dále doručit kurýrem na následující 
poštovní adresu

INV MHMP 
Vyšehradská 51 
128 00 Praha 2

2. Schváleni, potvrzení, souhlas, určeni, oznámení a zadosti nebudou bezdůvodně zadržovaný nebo 
zpožd ovány

.1. Jestliže příjemce oznámí změnu příslušné adresy, jc tato změna účinná uplynutím 3 dnů od jejího 
prokazatelného oznámení a od té doby je druhá Smluvní strana povinna doručovat na novou 
adresu. Pokud příjemce neuvede při žádosti o schváleni nebo souhlas jinak, může bvt písemnost 
zaslána na adresu, z niž byla odeslána zadost.

4 Veškerá oznámení, informace čí jiná sděleni podélná ve věcech Smlouvv se považují za doručena:

a) dnem. kdy je adresát osobně převezme (za osobní převzetí se v případě adresáta - 
právnické osoby považuje převzetí kterýmikoli v z jejich zaměstnanců, pracovníku či osob 
zastávajících v této právnické osobě určitou funkci),

a) dnem, kdy dojde adresátovi na adresu jeho sídla 7apsaného v obchodním rejstříku nebo na 
adresu uvedenou ve Smlouvě.

b) dnem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého
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oprávněni přístup k dodanému dokumentu.

Y Ncbyl-li příjemce na adrese uvedené ve Smlouvě zastižen, písemnost se prostřednictvím 
poštovního doručovatele uloží na posté Nevyzvedneš si účastník zásilku do deseti kalendářních 
dnu od uloženu po vážu |e se poslední den réto lhůty za den doručeni

XII.
POJIŠTĚNI

1 Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za ujmu z výkonu podnikatelské 
činnosti způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plněni ve výši alespoň 6 mil. Kč

2 Po|Ístění obecné odpovědnosti musí zalamovat pojištění odpovědnosti Zhotovitele za maietkovou 
a ne majetkovou újmu vzniklou jinému (Objednateli či třetí osobě) z výkonu podnikatelské 
činnosti.

3 Zhotovitel se zavazuje udržovat Pojištěni obecné odpovědnosti v platnosti ode dne účinnosti teto 
Smlouvy do alespoň 14 dnu po podpisu tínal ni ho „Protokolu o předaní a převzetí předmětu 
Smlouvy"

4 Originál nebo úředně ověřenou kopu poiistné smlouvy zahrnující Popštěm o hec ne odpovědnosti 
se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nej později ke dm uzavřeni této Smlouvy Předloženi 
pojistné smlouvy lze nahradit originálem nebo úředně ověřenou kopii pojistky vydané 
po | lsti tel em

XIII.
ODPOV ĚDNÉ OSOBY DODAVATELE

I. Odpov ědný m i o sobam i I Dodavatel e j so u.
Ve doučí projektu • hlavni inženv r geo technického mon i t or i ngu

1 Zástupce vedoucího projektu - důlní měřič

2. Zastunc^edoucihi^aroiekU^aro ohoř inženýrské geologie

2 Osoby uvedene vodst I tohoto článku muže Dodavatel změnit pouze s předchozím souhlasem 
Objednatele

3 V případě, že Dodavatel zrněni jakoukoli z osoh uvedených v odst l tohoto článku bez souhlasu 
Objednavatele, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu uvedenou v cl. VII. odst 1 pí srn c).

XIV.
ZÁVĚREČNÁ LSTANOVENÍ

1 Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stržin a účinnosti uveřejněním těro Smlouvy 
v registru smluv dle zakona č. 340/2UI5 $b.. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve zněm pozdějších 
předpisu Za uveřejněni této smlouvy v registru smluv odpovídá objednatel

2 V případě, že kterékoli ustanovení Smlouvy je něho se stane či hude shledáno neplatným něho 
ne vymahatelným, neovlivni to (v maximálním rozsahu povoleném právními předpisv) platnost 
a vymahatelitost zbývajících ustanovení Smlouvy Smluvní strany se v takovém případě zavazuji 
nahradit neplarne či ne vymahatelně ustanoveni sjednáním ustanovení platného a vymahatelného,
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které bude tni t do nej vyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako 
mělo ustanoveni, | ež ma být mih raze no

3 Smluvní strany výslovně souhlasí sum. aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv 
(OES) vedené Obiednatelem, která |e veřejně přístupná a která obsahuie údaje o Smluvních 
stranách, předmětu Smlouvy, číselné označeni teto Smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní 
střílny prohlašuji, že skutečnosti uvedené v teto Smlouvě nepovažuji za obchodní tajemstvu ve 
smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a uděluji svoleni k jejich užiti a zveřejněni bez stanovení 
jakýchkoli dalších podmínek

4 Účastnicí smlouvy berou na vědomi, že tato Smlouva obsahuje je|ích osobni údaie. a ujednávajicí 
si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomi, že ochranu osobních 
udajú upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracovaliim osobních úda|ů a o volnem pohvbu těchto údajů a o zrušeni směrnice 
95/46/HS (obecné nařízeni o ochraně osobních údajů), ve zněm pozdějších předpisů, a zákon č
110/20 IQ Sb, o zpracování osobních udajú Ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených se 
řídí tímto nařízením a zákonem

5 Smluvní strany berou na vědomi, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat 
informace v souladu sc zákonem č 106/I999 $b.. o svobodném přístupu k informacím, vězněni 
pozdějších předpisu, a souhlasí s tím. aby veškeré informace obsažené v této Smlouvě byly bez 
výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

6 Ve věcech souvisejících s plněním podle této Smlouvy je za Objednatele oprávněn jednat.

Mi»r. Robert Soják, vedoucí právního odděleni INY MHMP 
lng Petr Hankovec. vedoucí oddělení dopravních staveb INV
MHMP

- ve věcech smluvních*
• ve věcech technických*

7 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, její obsah 
je srozumitelný a určitý', že jim nejsou známy žadne důvody, pro které by tato Smlouva nemohla 
byt řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost teto Smlouvy a zeje projevem jejich pravé, 
svobodné a vážné vůle prosté omylu, proievené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tato 
Smlouva nebyla ujednána v rozporu sc zákonem a nepři čí sc dobrým mravům a veškerá prohlášeni 
v této Smlouvě odpovídají skutečnost i. což vše mže stvrzují svými podpisy

S. Smluvní strany výslovné sjednávají, že uveřejněni teto Smlouvy v registru smluv dle zákon a 
o registru smluv zajisti Objednatel.

9. Pravomoc k uzavření teto Smlouvy bez předchozího schváleni Radou hlavního města Prahy je 
založena usnesením Rady hl m Prahy č 1603. k návrhu na svěřeni ne vyhrazených pravomoci 
Rady hl m. Prahy Magistrátu hl m. Prahy, ze dne 21 6 2021, a Pravidly pro zadavaní veřeinvch 
zakázek v podmínkách hlavního města Prahy schválenými usnesením č. 301 ze dne 22. 2. 2021.

10. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva obsahuje jejich osobni údaje, a ujednavají si. žc 
sjejich uvedením souhlasí Smluvní strany berou taktéž na vědomi, že ochranu osobních udajú 
upravuie Nařízeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováni ni osobních udajú a o volnem pohybu těchto údajů a o zrušeni směrnice 
95/46/ES (obecné nařízeni o ochraně osobních udajú). ve zněm pozdějších předpisů Ochrana 
osobních údajů v teto Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením.

11 Na důkaz svého souhlasu s obsahem teto Smlouvy k ni Smluvní strany připojily sve uzná vane 
elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

Nedílnou součásti Smlouvy jsou následupci přílohy:

strana 8



Příloha č. I Specifikace činnosti 
Příloha č. 2 Položkový řozpočet

OBJEDNATEL DODAVATEL
INSET s.ř.o.Hlavni město Pi aha

Dotlrí auilupullne. ?it«l frjol 
CKc-Cl
2SA.97-Unci 033797J». o-POťl 
LIL OU-176 o-lnc PiMl ij"*, 
in-Suul gii*iv*Qmc-Patsl.
Ml UlNum Wf-P5SSt 67
Ditum.2on.io.n u^eoo^ncoinseiPodpis:___________________

Ing. Petr Kalina, MBA 

ředitel odboru investičního 

Magistrátu hlavního města Prahy

Podpis:

Jméno: Ing, Pavel Šural
Funkce: obchodní manažer, na základě plné 
moci
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V '
PŘÍLOHA Č. I Specifikace Činností

Předmětem plnění teto veřej ne zakazky je geo technicky monitoring stavby č. 8548 
Kanalizační sběrač H - prodlouženi do Hěchovic, etapa 0002 stoka H2.

Rozsah geotechnickěho monitoringu v prii běhu v vstav by:

Pasportizace a repasportizace 
Dendrologický dohled 
Přesně měření deformací 
Nivelační iněření
Měření dynamické odezvv objektu 
Trigonometrická měřeni 
Měření konvergencí 
Sledování hladin v pod zem ni vody 
Kontrolní zkouskv hutnění zásvpú 
Geofechnický a geologický dohled na stavbě 
Koordinace a jednání
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V '
PŘÍLOHA č. 2 Položkový rozpočet
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Stavba č. 8548 Kanalizační sběrač H • Prodloužení do Běchovic 

etapa 0002 Stoka H2 Běchovická

Rozsah geotechnického monitoringu - rekapitulace

Dl-PAS Pasportizace
31-RPAS Repasportižace

Dendrologický flohlefl32-Den
03-OPM Přesng měřeni deformaci
Od-NiV Nivelačm měřeni

Měřeni dynamické odezvy objektůD5-VIB
Trigonometrická měřeniD6-G3D
Měření konvergenci27-KVG
Sledováni hladiny podzemní vody38-Hpv
kontrolní zkoušky hutnění zásypů39-LDD

10-GGD Geotechnický a geologicky dohled
koordinace, vyhodnocováni, jednání, závěrečné zprávy11-ADMIN

3 303 416,60 KčNabídková cena GTM celkem bez DPh



Stavba L 8548 Kanalizační sběrač H - Prodlouženi do Běchovic, etapa 0002 Stoka H2 Běchovická

Pasportizace
01-PAS slřední objekt (RD/dúm) - popis, toto a viďeodokumentace - extenér (4 fasády) 3 OBJ 1
01-PAS )3sportizace komunikace s chodníky do celkové siře 10 m - dl úsek do 250 m 4,2 USK 1
01-PAS pasportizace komunikace s chodníky do celkové siře 10 m - dl úsek 250 - 500 m 6,5 USK 1
01-PAS lasportizace plotové a opémé zídky 80 M 1
01-PAS malý stavební objekt (garáž) a nestandardní objekty (stromy, sochy, mosty) na povrchu do 3 hodin 2 SK 1
01-PAS nestandardní objekty na povrchu 3-8 hodin 1 SK 1
01 -PAS kamerová prohlídka stoky televizním Inspekčním systémem 85 M 1
01-PAS nestandardní objekty (velké komory) v podzemí do 3 hodin 1 OBJ 1
01-PAS pasport kanalizační šachty 2 KS 1
01-PAS pasportizace studni s úvodním zaměřením 5 OBJ 1

Mezisoučet
Repasportizace

01-RPAS střední objekt (RD/dúm) - popis, fotodokumentace - exteriér (4 fasády) 3 OBJ 1
01-RPAS repasporlizace komunikace s chodníky do celkové šíře 10 rn - dl úsek do 250 m 4,2 USK 1
01-RPAS repasportizace komunikace s chodníky do celkové šíře 10 m - dl.úsek 250 - 500 m 6.5 USK 1
01-RPAS repasportizace plotové a opěrné zídky 80 M 1
01-RPAS malý stavební ojekt (garáž) a nestandardní objekty (stromy, sochy, mosty) na povrchu do 3 hodin 2 SK 1
01-RPAS nestandardní objekty na povrchu 3-8 hodin SK 11

camerová prohlídka stoky televizním inspekčním systémem - porovnáni s výchozím stavem01-RPAS 85 M 1
01-RPAS nestandardní objekty (velké komory) v podzemí do 3 hodin OBJ 11
01 -RPAS repasport kanalizační šachty 2 KS 1

Mezisoučet

Dendrologický dohled
02-Den hodinová zúčtovací sazba specialisty - dendrologle 40 HOD 1

Mezisoučet
5řesné meřeni deformací

03-DFM BODnstalace 12 1
03-DFM nulové měřeni 12 BOD 1
03-DFM průběžné měřeni 12 BOD 12

Mezisoučet

Uivelačni měřeni
04-NIV nstalace na objektech 13 BOD 1
04-NIV nstalace na rámu šachty 36 BOD 1
04-NIV nstalace na terénu (komunikaci) 5 BOD 1
04-NIV nulové měřeni 54 BOD 1
04-NIV průběžné (provozní) měření 54 BOD 12

Mezisoučet

Měřeni dynamické odezvy objektů
05-VIB nstalace monitorovací (měřici) stanice (1 až 5 snímačů) KS 11
05-VIB monitorování technických vibrací s dálkovým připojením 30 DEN 1
05-VIB kontrolní měřeni vibraci nebo odstřelu na jednom stanovišti (PC + měřící snímače) 4 KS 1

Mezisoučet
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Stavba c 8548 Kanalizační sběrač H - Prodlouženi do Běchovic, etapa 0002 Stoka H2 Běchovická

Ml WĚP.tf KT1TIM ■
Trigonometrická měřeni

306-G3D 12instalace KS 1
306-G3D nulové měřeni 12 KS 1
306-G3D průběžné měřeni 12 KS 12
3Mezisoučet

Měřeni konvergenci
307-KVG instalace KVG bodu 3 BOD 45
3nulové měřeni KVG bodu07-KVG 135 BOD 1
307-KVG průběžné měřeni KVG bodu 135 BOD 8
3Mezisoučet

Sledování hladiny podzemní vody
308-Hpv měřeni HPV ve vrtech a studnách 5 KS 45
3Mezisoučet

Kontrolní zkoušky hutněni zásypů
09-LDD rázové (dynamická > zatěžovaci zkoušky zemin 40 ZK 1

Mezisoučet

Geotechnický a geologický dohled
10-GGD geotechnický a geologický dohled na stavbě 600 HOD 1
10-GGD vypracováni protokolu dle Vyhlášky 55/1996 Sb. ve zněni pozdějších novelizací 300 PRT 1

Mezisoučet

Koordinace, vyhodnocováni, jednáni, závěrečné zprávy
311 -ADMIN hodinová zúčtovací sazba účasti na kontrolních dnech, RA-MO, odborných konzultacích 100 HOD 1
311-ADMIN průběžné vyhodnocováni a předloženi pracovních výstupu 15%
311-ADMIN proiekt měřeni 2%
311-ADMIN závěrečná zpráva, shrnuti výsledku, kompletační činnosti 15%
311-ADMIN digitalizace vstupu a výstupu 30 HOD 1
311 -ADMIN informační systém, sledováni kontrolních měřeni on-line 10%

I11-ADMIN ADMIN - zajištěni povoleni k instalacím, příprava mapových podkladů GIS, vytavení a provoz kanceláře monitoringu 1 KPL 1
Mezisoučet

Nabídková cena GTM celkem bez DPH 3 303 416,60 Kč
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