Rekonstrukce Negrelliho viaduktu
doplňkově stavebně technický průzkum

Smlouva o dílo
na provedení doplňkového stavebně technického průzkumu
v rámci realizace stavby
číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2461/2017/PH
číslo smlouvy Zhotovitele: 1700J064
ISPROFIN/ISPROFOND: 511 352 0008

Název zakázky: „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu"
Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město, PSČ 110 00
IČO :70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
zastoupena: Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Stavební správy západ
na základě Pověření č. 1761 ze dne 16. 09. 2014
Korespondenční adresa:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955,190 00 Praha 9
(dále jen „Objednatel")
a
České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav
se sídlem: Šolínova 1903/7, 166 08 Praha 6- Dejvice
IČO: 68407700, DIČ: CZ68407700
zřízena ze zákona 111/1998 Sb., nezapisuje se do obchodního rejstříku
bank. spojení:
zastoupena: doc. Ing. Jiřím Kolískem, Ph.D., ředitelem Kloknerova ústavu
Korespondenční adresa: Kloknerův ústav, České vysoké učení technické v Praze,
Šolínova 1903/7,166 08 Praha 6- Dejvice
(dále též jako „správce společnosti")
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a
SG Geotechnika a.s.
se sídlem Praha 5, Geologická 988/4, PSČ 152 00
IČO: 41192168;

DIČ: CZ41192168

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 992

zastoupená Dipl.-Geol. Jurgenem Boenecke, předsedou představenstva
Mgr. Lucií Bohátkovou, členem představenstva
Kontaktní adresa/adresa pro zasílání smluvní korespondence:
SG Geotechnika a.s., Geologická 988/4, Praha 5, PSČ 152 00
(dále též jako „společník")
společníci společnosti „Negrelliho viadukt 2" (dále jen „Společnost"),
založené v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 23.03.2017 podle ustanovení
§ 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská
smlouva) se sídlem Šolínova 1903/7, Praha 6 - Dejvice, PSČ 166 08, kdy správcem společnosti je
České vysoké učení technické v Praze, Kloknerův ústav, se sídlem na adrese: Šolínova 1903/7,
Praha 6 - Dejvice, PSČ 166 08, IČO: 68407700, který je zmocněn na základě shora citované
smlouvy k podpisu této Smlouvy a ke všem úkonům souvisejícím s plněním této Smlouvy, a to
včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání případných dodatků ke Smlouvě. Originál
Společenské smlouvy ze dne 23.03.2017, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí
předložené nabídky.
(společně dále též jen jako „Zhotovitel")

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva") v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník").
Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto
Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:
1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1

Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na
základě zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní
organizaci Správa železniční dopravní cesty, ve znění pozdějších předpisů, splňuje
veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto
Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní obsažené.

1.2

Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit povinnosti v ní
obsažené.
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2.

3.

1.3

Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy není vůči němu
vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se Objednatele
bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o
prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci,
kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném
smyslu.

1.4

Neobsazeno.

1.5

Neobsazeno.

ÚČEL SMLOUVY
2.1

Objednatel oznámil zveřejněním na profilu zadavatele dne 16.03.2017 pod
evidenčním číslem P17V00000042 svůj úmysl zadat podlimitní veřejnou zakázku
s názvem „Rekonstrukce Negrelliho viaduktu" (dále jen „Veřejná zakázka"). Na
základě tohoto zadávacího řízení byla pro plnění Veřejné zakázky vybrána jako
nejvhodnější nabídka Zhotovitele (dále jen „Nabídka").

2.2

Účelem této Smlouvyje realizacepředmětuplnění Veřejné
zakázky dle zadávací
dokumentace Veřejnézakázky (dále jen„Zadávacídokumentace") a stanovení
způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele.

2.3

Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění předmětu Veřejné
zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací
dokumentace a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním
podmínkám a garancím uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv
pochybností to znamená, že:
2.3.1

v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy
budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala
účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací,

2.3.2

v případě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele,

2.3.3

Zhotovitel je vázán svou Nabídkou předloženou Objednateli v rámci
zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu
vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY
3.1

Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou provést doplňkový stavebně
technického průzkumu stavby dle specifikace uvedené v Příloze č. 3 této Smlouvy
(dále jen „Dílo").

3.2

Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost
k provedení Díla.
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3.3

Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a
předaný doplňkový stavebně technický průzkum zaplatit Zhotoviteli za podmínek
stanovených touto Smlouvou celkovou cenu (dále jen „Cena Díla"), přičemž
maximální celková Cena Díla je:
Cena Díla bez DPH:

5 359 200,-Kč

slovy: pět miliónů tři sta padesát devět tisíc dvě stě korun českých

4.

3.4

Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve
smyslu ust. § 106a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo
bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném
registru spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn
z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně
Zhotovitele.

3.5

Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli
Dílo nebo jeho jednotlivé části v návaznosti na termíny schváleného
harmonogramu stavby, dle kterého hlavní zhotovitel stavby „Rekonstrukce
Negrelliho viaduktu" (dále jen „Hlavní zhotovitel") bude postupovat při realizaci.

3.6

Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy v případě, že mezi
Objednatelem a Hlavním zhotovitelem nebude uzavřena smlouva o dílo na
realizaci stavby na základě řádně ukončeného výběrového řízení. Písemné
oznámení o odstoupení od Smlouvy bude zhotoviteli v takovém případě
prokazatelně doručeno.

3.7

Účinky odstoupení od Smlouvy nastanou dnem doručení oznámení o odstoupení
Zhotoviteli.

3.8

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto Smlouvou včetně jejích příloh.
V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích příloh se
použije zvláštní úprava obsažená v textu této Smlouvy.

3.9

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny
okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo
domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení
Smlouvy.

3.10

Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy,
je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.

3.11

Místem plnění Díla je místo realizace stavby, popř. další místa určená
Objednatelem.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1

Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským
zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
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4.2

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.

4.3

Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve
formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu
osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.

4.4

Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi
smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost
před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

4.5

Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy
právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si
smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi
smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského
zákoníku.

4.6

Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že
promlčení práv na uplatnění nároků z titulu náhrady škody či z vadného plnění
trvá patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno
poprvé.

4.7

Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku
Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo
odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.

4.8

Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to
povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran.
Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich
část na třetí osobu z předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.

4.9

Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění
jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků odpovědnosti za vady, nároky
zodpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před
ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další
ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti
této Smlouvy.

4.10

Pokud by se kterékoli ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy,
nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se
zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či
nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je
svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

4.11

Tato Smlouva je vyhotovena v deseti (10) vyhotoveních, z nichž Objednatel
obdrží šest (6) vyhotovení a Zhotovitel obdrží čtyři (4) vyhotovení.

4.12

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy v souladu se zákonem
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
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4.13

Součást Smlouvy tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1:

Specifikace Díla

Příloha č. 2:

Obchodní podmínky

Příloha č. 3:

Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 4:

Cena díla (Soupis činností)

Příloha č. 5:

Harmonogram plnění

Příloha č. 6:

Oprávněné osoby

Příloha č. 7:

Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8:

Seznam poddodavatelů

Příloha č. 9:

Související dokumenty

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz
toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne
Za Objednatele:

j g 04- 2017

V Praze dne

^2

-04~ 2017

Za Zhotovitele:
Za Správce společnosti „Negrelliho viadukt 2":

doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.
ředitel Kloknerova ústavu
České vysoké učení technické v Praze
Za SG Geotechnika a.s., společníka společnosti
„Negrelliho viadukt 2", na základě Společenské
smlouvy ze dne 23.03.2017:

doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.
ředitel Kloknerova ústavu
České vysoké učení technické v Praze
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Příloha č. 1
Specifikace Díla

Specifikace díla je uvedena v Příloze č. 3 -Zvláštní technické podmínky
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Příloha č. 2
Obchodní podmínky

Úhrada díla bude provedena na základě faktury-daňového dokladu vystaveného zhotovitelem,
jehož přílohou bude protokol o předání a převzetí díla.
Úhrada díla bude provedena na základě měsíčních faktur - daňových dokladů vystavených
zhotovitelem na základě řádně provedené a objednatelem odsouhlasené práce.
Splatnost faktury - daňového dokladu je vzhledem k povaze závazku - šedesát (60) dnů od
převzetí díla Objednatelem.
Faktura musí mít náležitosti účetního dokladu podle ust. §11, odst. 1 zák. č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, v platném znění a ust. § 435 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. V
případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel
oprávněn ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém
případě vystavit neprodleně novou fakturu a doručit ji na kontaktní adresu objednatele uvedenou
v čl. 1, odst. 1.1. smlouvy. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti, celá
lhůta běží znovu ode dne doručení opravené faktury.
Zhotovitel bude předávat Objednavateli otevřenou verzi faktury vč. tabulkové přílohy s vyčíslením
fakturovaných položek, měrných jednotek dle zjišťovacích protokolů ve formátu xml a pdf.
Elektronický doklad musí být vybaven el. podpisem zhotovitele.
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Příloha č. 3
Zvláštní technické podmínky

vydané 02/2017 včetně přílohy „Informativní přehled stávajících stavebních konstrukcí podle
SO a rozsah DSTP"
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Příloha č. 4
Cena Díla (Soupis činností)

■

Celková Cena Díla:
Cena Díla (bez DPH)

DPH

Cena Díla (s DPH)

5 359 200,- Kč

1 125 432,- Kč

6 484 632,- Kč

Rozpis činností DSTP po stavebních objektech mostů
Stavební objekt

Celkem bez DPH [Kč]

SO 14-01
SO 14-02
SO 14-03

B^^M

SO 14-04
SO 14-05
SO 14-06
SO 14-08
SO 14-09
SO 14-10
SO 14-11
SO 14-12
SO 14-13
SO 14-14

^^H B

CELKEM

5 359 200 Kč
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Příloha č. 5
Harmonogram plnění

Zahájení prací:

po zahájení stavebních prací na realizaci stavby
hlavním zhotovitelem

Ukončení prací:

v návaznosti na postup prací hlavního zhotovitele stavby,
nejdéle však 24 měsíců od zahájení prací
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Příloha č. 6
Oprávněné osoby

Za Objednatele:
■

ve věcech smluvních (vyjma podpisu této Smlouvy a jejích případných dodatků):
Jméno a příjmení
E-mail
Telefon

■

ve věcech realizace stavby a ve věcech obchodních:
- náměstek ředitele příslušné Stavební správy pro investice a jím pověření zástupci
Jméno a příjmení
E-mail
Telefon

■

ve věcech technických:
Jméno a příjmení
E-mail
Telefon
■

technický dozor stavebníka:
Jméno a příjmení
E-mail
Telefon

Za Zhotovitele:
■

ve věcech smluvních a obchodních:
Jméno a příjmení

doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D.

Adresa

Šolínova 1903/7,166 08 Praha 6- Dejvice

E-mail
Telefon

H
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■

ve věcech technických:
Jméno a příjmení
Adresa

Šolínova 1903/7,166 08 Praha 6- Dejvice

E-mail
Telefon
■

I^ ^ H I

vedoucí týmu:
Jméno a příjmení
Adresa

Šolínova 1903/7,166 08 Praha 6- Dejvice

E-mail
Telefon
■

geotechnik:
Jméno a příjmení
Adresa

Geologická 988/4,152 00 Praha 5

E-mail
Telefon

^

■

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této
Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést
s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a
úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.
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Příloha č. 7
Seznam požadovaných pojištění

•

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující pojištění:

DRUH POJIŠTĚNÍ
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
Zhotovitelem při výkonu podnikatelské činnosti
třetím osobám

MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO
PLNĚNÍ
2.000.000,- Kč
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Příloha č. 8
Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE SUBDODAVATELE
(obchodní firma, sídlo a IČO)

VĚCNÝ ROZSAH SUBDODÁVKY

CELKEM %

HODNOTA
SUBDODÁVKYV %
Z CENY za zpracování
Projektu
...............................%
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Příloha č. 9
Související dokumenty
(přiloženo na cd)

Název Dokumentu
Projekt stavby „Rekonstrukce
Negrelliho viaduktu"

H

Vydal

Datum vydání

SUDOP PRAHA a.s.
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