
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ A ZAIIŠ'Í'OVÁNÍ SLUŽEB

uzavřená podle 5 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb. Občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele:

|.

Smluvní strany

1. Objednatel: Statutárníměsto Olomouc

Horní ná městí

779 11 Olomouc

IČ: 00299308 DIČ: C200299308

Zastoupený: odborem koncepce a rozvoje

Osoby zmocně né kjednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Marek Černý, vedoucí odboru

- ve věcech technických: Ing. Martin Luňáček

(dále jen „objednatel")

2. Zhotovitel: CZECH Consult, spol.s r. o.

Zderazská 1625/65, 153 00 Praha - Radotín

IČ: 63073463

DIČ: CZ63073463

Bankovní spojení: Komerční banka Praha 1

Číslo účtu:195 375 820 227/0100

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Strádal, jednatel společnosti

ve věcech technických: Ing.Tomáš IVIatras, Ph.D., techn. ředitel

(dále jen „zhotovitel")

II.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je „Zpracování investičního záměru parkovacího systému na Sv.

Kopečku". Záměr bude vycházet ze studie „Parkování na Svatém Kopečku u Olomouce",

kterou zpracovala společnost CZECH Consult, s.r.o. v roce 2015 - 2016 a bude zpracován dle

dále uvedeného předmětu plnění.
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III.

Předmět plnění

1. Pro jednotlivá parkoviště navrhnout konkrétní monitorovací systém obsazenosti

(závory, detektory), vč. zajištění výběru pa rkovného

2. Pro navržené systémy navrhnout způsoby napájení, vč. tras přípojných bodů, se

zohledněním majetkoprávních vztahů

3. Navržení konkrétního informačního systému, vč. metody přenosu dat, ovládání a

dopravního značení

4. Prověření umístění sociálních zařízení (Radíkovská, Fojtství)

5. Zpřesňující rozpočet (investiční + provozní)

Objednatel se zavazuje aktivně spolupracovat na získání potřebných podkladů, včetně

zajištění nezbytné spolupráce příslušných odborů Městského úřadu města Olomouc při jejich

tvorbě.

Předpokládá me součinnost zejména při zjišťování technických podmínek přípojek na

elektřinu, vodu, kanalizaci a veřejné osvětlení a dále při zjišťování stavu sítí (vč. koordi nační

situace).

IV.

Doba plnění

Finální odevzdání díla — nejpozději do 30.9.2016.

V.

Smluvnícena

Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena pevnou cenou, jako nejvýše přípustná,

zahrnující všechny náklady včetně kooperací a subdodávek souvisejících skompletním

zhotovením díla.

Celkem cena bez DPH: 79 500,- Kč

slovy: jsedmdesátdevěttisícpětsetkorun korun českých

DPH 21%: 16 695,- Kč

slovy: šestnácttisícšestsetdevadesátpět korun českých

Cena celkem včetně DPH: 96 195,- Kč

slovy: devadesátšesttisícjednostodevadesátpět korun českých

Str. 2



Dodavatel nese nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. & 2620 odst. 2 občanského

zákoníku.

VI.

Platební podmínky

Veškeré daňové doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č.

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňové

doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě

splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta

splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených

dokladů. Splatnost daňových dokladů bude 30 kalendářních dnů.

Platba ceny díla dle čl. V bude hrazena následujícím způsobem:

Úhrada ceny zakázky bude provedena na základě daňového dokladu vystaveného

uchazečem po odevzdání díla 30.9.2016.

VII.

Smluvní pokuty

Obě strany se dohodly ta kto:

1. Smluvní pokuta pro případ, že zhotovitel nedodrží termín plnění sjednaný v této smlouvě:

zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý

den prodlení.

2. Smluvní pokuta pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury v dohodnutém

termínu: objednatel uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za

každý den prodlení.

VIII.

Ostatní ujednání

1. Ohledně odpovědnosti za vady platí ustanovení & 2165 a násl. Občanského zákoníku.

2. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele nebude poskytovat ůdaje

získané při plnění této smlouvy jiným osobám než objednateli a rovněž nevyužije tyto

informace pro vlastní potřeby. Kooperantůma subdodavatelům může poskytnout

informace a údaje pouze v rozsahu potřebném pro jejich práci na této zakázce. Zhotovitel

se zavazuje, že provede taková opatření, aby nedošlo ani k zneužití informací a ani kjejich

zcizení. Zhotovitel se současně zavazuje poučit o tomto ustanovení všechny své

zaměstnance, kooperanty a další osoby, které s příslušnými informacemi vejdou do styku

při plnění svých pracovních úkolů. Za ochranu informací výše uvedenými způsoby

odpovídá zhotovitel nejen v průběhu provádění díla, ale i po jeho dokončení a předání
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objednateli. Objednatel má kdatům získaným a uspořádaným zhotovitelem při plnění

této smlouvy veškerá práva pořizovatele data báze ve smyslu autorského zákona.

3. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli poskytne zhotovitelem vyžádané a objednateli

dostupné podklady nezbytné pro provedení díla.

4. Zajištění všech potřebných kooperací a spoluprací je nedílnou součástí provedení díla.

Zhotovitel odpovídá za odbornou a věcnou správnost všech podkladů a databází,

získaných v rámci kooperací a subdodávek. Zároveň plně zodpovídá za jejich správnou

aplikaci v rámci zpracování zakázky.

IX.

Závěrečné ujednání

1. Práva a povinnosti, které nejsou upraveny touto smlouvou, jsou upraveny příslušnými

ustanoveními občanského zákoníku, a to s přihlédnutím na jednotlivá ustanovení této

smlouvy.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut

žadateli v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů, a současně vyjadřuje souhlas s případným zveřejněním smlouvy

včetně všech dodatků na webových stránkách statutárního města Olomouce a v registru

smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní

tajemství ve smyslu & 504 a násl. občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a

zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

4. Obě smluvní strany současně prohlašují, že všechna ustanovení této smlouvy byla

prohlášena za podstatná, smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž jedna i druhá

strana si ponechá 2 Stejnopisy. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

5. Dále smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sepsána za nápadně nevýhodných

pod mínek. Obě smluvní strany si ponechávají právo na možnost odstoupení od smlouvy, a

to vtom případě, když jedna ze smluvních stran nebude moci z vážných důvodů splnit svůj

závazek ve smyslu předchozích ustanovení a dále smluvní strany si ponechávají právo na

vyúčtování náhrady škody.

6. Změny a doplňky v této smlouvě se činí písemně, a to formou dodatku ke smlouvě. Lhůta

na přijetí změn je pro obě strany dohodnuta do 5ti dnů ode dne přijetí uvedeného

návrhu.

7. Pokud není vtéto smlouvě uvedeno jinak, řídí se právní vztahy smluvních stran

občanským zákoníkem.
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V Olomouci dne V Praze dne

objednatel zhotovitel

Ing. Marek Černý Ing. Zdeněk Strádal

vedoucí odboru koncepce a rozvoje jednatel společnosti

Magistrát města Olomouce CZECH Consult, spol.s r. o.
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