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SMLOUVA O dílo
(dále jen „Smlouva")

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
mezi smluvními stranami:

Objednatel: Městská část Praha 14

se sídlem: Bratří Venclíků 1073,198 21 Praha 9
zastoupená: Ing. Abou Chahine Kateřinou, vedoucí odboru kancelář starosty
IČO: 00231312
DIČ: CZ00231312
bankovní spojení: 27-9800050998/6000
(dále jen „objednatel" nebo „MČ Praha 14")

Zhotovitel: UnitXs. r. o.
zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, C308686
se sídlem: italská 2581/67,120 00, Praha 2
zastoupený: Ing. Danielem Vlčkem, Bc. Martinem Havlíkem, jednateli
IČO: 07850646
DIČ: CZ 07850646
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú. 115-8720040277/0100

(dále jen „zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany")

I.
Předmět plnění

1.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek v této smlouvě uvedených zajistit tvorbu a zpracování
dokumentu „Studie proveditelnosti - Obnova Naučné stezky MČ Praha 14". Cílem této studie
proveditelnosti je vypracování minimálně dvou variant řešení obnovy Naučné stezky MČ Praha 14.

1.2 Vypracovaná studie proveditelnosti bude obsahovat:

zdůvodnění potřebnosti
charakteristiky území MČ Prahy 14
vysvětlení tématu, smyslu a „poselství" stezky
časovou a trasovou náročnost stezky
cílové skupiny
identifikaci vhodných míst pro umístnění jednotlivých informačních panelů/zastavení s odkazem
na zajímavou přírodní lokalitu, památkový či kulturní objekt, nebo historickou událost
označení chráněných území na Praze 14 s vysvětlujícím textem
vytýčení trasy spojující jednotlivá zastavení a způsobu značení stezky
majetkoprávní vztahy ve vztahu k umístnění jednotlivých informačních panelů/zastavení a
příslušných tras
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? podoby jednotlivých zastavení s ohledem na charakter MČ Praha 14, obsahu informačních
panelů a doplňkových prvků, a to včetně technického popisu informačních panelů. Jejich
upevnění (materiál, rozměry, způsob ukotvení, potřebná povolení a další) a následné údržby

? úpravy bezprostředního okolí jednotlivých zastavení
? úpravy zeleně podél trasy
? vazby na ostatní zajímavá místa, stezky a informační panely obdobného zaměření
? plnění legislativních požadavků (např. žádost o Stavební povolení, aj.) v souvislosti s budoucí

realizací obnovy Naučné stezky MČ Praha 14
? propagaci, včetně propojení na informační kanály MČ
? časový harmonogram přípravných prací
? složení realizačního týmu na straně MČ

Předložené varianty budou popsány a zdůvodněny, bude u nich uvedena finanční rozvaha a

možnosti financování (vlastní zdroje, HMP, ČR, EU) a možná rizika a návrh na jejich eliminaci.

1.3 Členění studie proveditelnosti bude následující:

1. Úvod - popis návrhu, zdůvodnění, způsobu zpracování a obsahu studie
2. Koncept nové naučné stezky
3. Trasa a okolí stezky
4. Zastavení o bezprostřední okolí
5. Ekonomická rozvaha, včetně možností financování
6. Organizačně technické zabezpečení
7. Časový harmonogram realizace
8. Doporučené řešení včetně odůvodnění
9. Základní specifikace předmětu plnění budoucíVZ na realizaci obnovy Naučné stezky

MČ Praha 14
10. Manažerské shrnutí
11. Přílohy - Fotodokumentace informačních panelů a doplňkových prvků

realizovaných mimo území MČ Praha 14; Mapa v minimálním měřítku 1:10 000
s podrobným zákresem navrhovaných a proveditelných opatření; Seznam
potřebných stanovisek, souhlasů a vyjádření; Graficky znázorněný výškový profil
stezky; Seznam vlastníků pozemků, kterých se obnova Nauční stezky MČ Praha 14
bezprostředně dotýká;

1.4 Navržená opatření budou splňovat kritéria:

a) zvýšení atraktivity veřejného prostoru v zastavěném (panelové x rodinné domy) i

nezastavěném prostoru,
b) zlepšení podmínek pro pěší, možné bezbariérovosti a prostupnosti území,
c) návaznost na další zajímavá místa na území MČ Praha 14 (např. formou „slepé" odbočky),
d) přizpůsobení moderním trendům v oblasti budování naučných stezek i za využití

informačních technologií,
e) kvalitní zpracování jednotlivých informačních panelů s přihlédnutím k ekologickému pojetí

stezky a případné likvidaci jednotlivých panelů.

Zhotovitel se zavazuje za podmínek výše uvedených průběžně spolupracovat a konzultovat jednotlivé
činnosti a (i dílčí) výstupy se zástupci objednatele - Kancelář starosty a dalšími dle potřeby, a to min.
v intervalu Ix za 14 dní. Konzultace budou probíhat v sídle zadavatele na adrese BříVenclíků 1073, Praha
9. Z důvodu pandemie mohou probíhat též online formou.
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II.
Cena a platební podmínky

2.1 Cena za předmět plnění dle této smlouvy činí:

bez DPH 95 000 Kč

výše DPH 21 % 19.950 Kč

s DPH 114.950 Kč

Cena plně pokrývá všechny náklady zhotovitele spojené s předmětem plnění dle této smlouvy.

2.2 Cena bude hrazena na základě daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem s 15 denní
splatností ode dne jeho doručení objednateli. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového a

účetního dokladu dle právních předpisů.

2.3 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu (daňový doklad) teprve po plné akceptaci předmětu plnění
dle ČI. III. této smlouvy.

2.4 Objednatel si vyhrazuje právo vrátit zhotoviteli do data splatnosti k opravě či doplnění fakturu,
která nebude vystavena oprávněně či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě.
O dobu od vrácení faktury zpracovateli do vystavení a doručení nové faktury se prodlužuje
splatnost faktury.

2.5 Za den úhrady faktury se považuje den odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch
účtu zhotovitele, uvedeného v této smlouvě.

2.6 V případě prodlení zhotovitele s předáním předmětu plnění, ležícím výhradně na jeho straně, je
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z hodnoty plnění za každý
den prodlení. Tím není dotčena povinnost zhotovitele na dokončení předmětu plnění, ani nárok
objednatele na náhradu škody v plné výši.

III.
Předání a převzetí předmětu plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli předmět plnění 2x v listinné podobě a Ix na nosiči CD
nebo na flash disku nejpozději do 28. února 2022 v sídle objednatele na adrese Bří Venclíků 1073,
Praha 9.

3.2 Ode dne předání předmětu plnění do dne jeho převzetí probíhá akceptační řízení předmětu plnění,
a to následujícím postupem:

A) zhotovitel předá objednateli předmět plnění v termínu dle odst. 3.1 tohoto článku spolu
s protokolem o předání předmětu plnění; předání předmětu plnění stvrdí oprávněné osoby
smluvních stran (uvedené včl. V. odst. 5.2 této smlouvy) svým podpisem na protokolu
o předání předmětu plnění, který bude vyhotoven ve dvou paré, z nichž jedno obdrží
objednatel a jedno zhotovitel; tímto je předmět plnění řádně předán objednateli íníkoliv
splněn):

B) objednatel prověří plnění předané zhotovitelem do pěti kalendářních dnů (akceptační
období) od předání předmětu plnění a dále objednatel buď:

stvrdí zhotoviteli převzetí předmětu plnění (plnění akceptuje); o převzetí předmětu
plnění se sepíše protokol o převzetí předmětu plnění, a to ve dvou paré, z nichž jedno
paré obdrží objednatel a jedno paré zhotovitel, podepsaný oprávněnými osobami
smluvních stran;
podpisem protokolu o převzetí ie předmět plnění objednatelem převzat a závazek je
zhotovitelem splněn: za tím účelem je objednatel povinen ve lhůtě shora uvedené
písemně informovat zhotovitele o jeho záměru předmět plnění převzít s uvedením
alespoň dvou termínů převzetí předmětu plnění, a to tak, aby se zhotovitel mohl
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dostavit do místa předání za účelem podpisu protokolu o převzetí nejpozději do dvou
pracovních dnů od doručení výzvy k podpisu protokolu o převzetí dle této smlouvy;
nebo

požádá o úpravu předmětu plnění s uvedením připomínek, kdy toto nebude přesahovat
rámec výzvy k podání nabídky na předmět této smlouvy; v takovém případě se
prodlužuje lhůta k ukončení plnění o 14 kalendářních dnů od zaslání tohoto požadavku
objednatelem; zhotovitel je povinen v tomto kontextu plnění přepracovat/změnit
v uvedené lhůtě, jinak je v prodlení s předmětem plnění;

C) v případě žádosti objednatele dle čl. III. odst. 3.2 písm. B) druhá odrážka předá zhotovitel po
dopracování předmět plnění spolu s protokolem o předání předmětu plnění objednateli,
kdy objednatel má právo prověřit předmět plnění předaný zhotovitelem ve lhůtě do 14
kalendářních dnů; v této lhůtě zhotoviteli sdělí, zda předmět plnění považuje za řádně
splněný a vyzve jej k podpisu protokolu o převzetí předmětu plnění objednatelem;
v případě, že plnění nebude řádně provedeno, je zhotovitel v prodlení; objednatel je v tomto
případě oprávněn od smlouvy odstoupit nebo požadovat odstranění vad plnění ve lhůtě jím
určené; v případě, že nebudou vady odstraněny, je oprávněn objednatel bez dalšího od této
smlouvy odstoupit;

D) v případě, že objednatel nebude písemně informovat zhotovitele o záměru plnění převzít či
nepřevzít dle předchozích ustanovení v uvedených lhůtách, považuje se plnění za převzaté
ode dne následujícího po uplynutí té které lhůty, čímž je závazek zhotovitele splněn.

3.3 Dnem převzetí předmětu plnění dle čl. I. této smlouvy je den podpisu protokolu o převzetí bez
vadného předmětu plnění oběma smluvními stranami nebo den fikce dle odst. 3.2 písm. D) tohoto
článku, čímž je závazek zhotovitele splněn. Nejzazší termín předání bezvadného plnění je stanoven
na den 31. leden 2022.

IV.
Odpovědnost za škodu

4.1 Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a této
smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a případně
k minimalizaci vzniklých škod.

4.2 Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo
jinak chybného zadání, které obdržela od druhé smluvní strany. Žádná ze smluvních stran není
odpovědná za prodlení způsobené prodlením s plněním závazků druhé smluvní strany.

4.3 Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na okolnosti
vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění předmětu této smlouvy. Smluvní strany se zavazují
k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.

V.
Ostatní ujednání

5.1 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje oprávněními k plnění předmětu této smlouvy v souladu
s obecně závaznými právními předpisy.

5.2 Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat prostřednictvím oprávněných osob nebo
statutárních zástupců smluvních stran, a to písemně, ústně nebo prostřednictvím e-mailových
adres

o Oprávněnou osobou objednatele je:
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o Oprávněnou osobou zhotovitele je:

5.3 Objednatel poskytne zhotoviteli k předmětu plnění plynoucího z této smlouvy potřebnou
součinnost.

5.4 Objednatel Je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel Je v prodlení s předáním
předmětu plnění déle než Jeden měsíc a nezjedná nápravu ani do patnácti dnů od doručení
písemného oznámení objednatele o takovém prodlení nebo zhotovitel postupuje v rozporu s

předmětem plnění dle této smlouvy a nezjedná nápravu ani do patnácti dnů od doručení
písemného oznámení objednatele v této věci.

5.5 Zhotovitel Je povinen při plnění předmětu této smlouvy postupovat tak, aby nedošlo k porušení
autorských práv či Jiných práv třetích osob vyplývajících z předpisů na ochranu duševního
vlastnictví. Pokud budou při plnění předmětu této smlouvy využita autorská práva třetích osob. Je
dodatel povinen odpovídajícím způsobem upravit veškeré právní vztahy s osobami, Jimž náležejí
taková osobnostní nebo majetková práva, tak, aby zamezil vznášeníjakýchkoli oprávněných nároků
těchto osob ve vztahu k objednateli. Zhotovitel Je tak povinen zejména získat příslušné licence.
V případě, že zhotovitel svoji povinnost dle tohoto odstavce nesplní. Je povinen uhradit veškeré
nároky třetích osob z důvodu porušení práv duševního vlastnictví třetích osob a dále nahradit
škodu tím způsobenou objednateli.

VI.
Závěrečná ustanovení

6.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího
uveřejnění MČ Praha 14 v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

6.2 Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejm.
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

6.3 Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma
smluvními stranami.

6.4 Smlouva Je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a Jeden zhotovitel.

6.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

objednatel: zhotovitel:

V Praze dne 19.10. 2021
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