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Kontrolní číslo:

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

O ZAJIŠTĚNÍ ZKUŠEBNÍHO PROVOZU UV LAMP NA NVL ÚČOV

mezi

Hlavním městem Prahou

a

ke stavbě č. 6963 „Celk. prest. a rozšíření ÚČOV na Císař, ostrově,

etapa 0001 Nová vodní linka“

číslo smlouvy HMP: INO/21/06/007351/2022

číslo smlouvy PVS: 0084/HMP20/22

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

Mariánské nám. 2, 110 01 Praha I, Staré Město
00064581
CZ00064581, reg. dle ustanoveni §94 zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané

MHMPXPI0KT50

Hlavní město Praha
se sídlem:
IČO:
DIČ:
hodnoty, v platném znění 
bankovní spojení: PPF banka a.s.
č.ú.: 20028-5157998/6000
datová schránka: 48ia97h 
zastoupené: Ing. Petrem Kalinou. MB A, ředitelem odboru investičního MHMP

Pražská vodohospodářská společnost a.s.
se sídlem: Evropská 866/67, Vokoviee, 160 00 Praha 6
IČO: 25656112
DIČ: CZ25656112, reg. dle ustanovení §94 zák. č. 235Z2004 Sb. o daní z přidané hodnoty
v platném zněni
bankovní spojeni pro účely plateb odměny dle této Smlouvy: Česká spořitelna, a s
č.ú: 6060522/0800

Pražskou vodohospodářskou společností a.s.



(Objednatel a Dodavatel budou dále společné označováni jako „Smluvní strany")

tom, že předmětnou veřejnou

1.1.

2

Článek 1.
Výkladová ustanovení

Pn výkladu teto Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány následujícím způsobem:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spis. zn. B 5290 
datová schránka: a75fsn2
zastoupená: Ing. Pavlem Válkem, MBA, předsedou představenstva

Mgr. Martinem Velikém, místopředsedou představenstva

dále jen „Dodavatel“ na straně druhé

- a vc všeeh ohledech oprávněn vykonávat podnikatelskou
činnost, která tvoří předmět této smlouvy,

E) Objednatel je coby územní samosprávný celek veřejným zadavatelem ve smyslu § 4 odst.
I pism d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“). Dodavatel je obchodní 
společnosti, vc které Objednatel vlastní stoprocentní podíl na upsaném základním kapitálu 
a Objednatel tak ve smyslu § 11 odst. 1 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek 
ovládá Dodavatele obdobně, jako své vnitřní organizační jednotky, přičemž ve smyslu §
II odst. I písm. c) zákona o zadávání veřejných zakázek více než 80 % celkové činnosti 
Dodavatele je prováděno při plnění úkolů, které jí byly svěřeny Objednatelem a Dodavatel 
prohlašuje, že bude dlouhodobě vyvíjet svou činnost tak, aby byly splněnv předpoklady 
pro uplatněni tzv. m -house výjimky dle současných právních předpisů a právních předpisů 
budoucích pro celou dobu trvání smlouvy; Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, 
pokud Dodavatel přestane podmínky podle § 11 odst. I písm. c) zákona o zadávání 
veřejných zakázek splňovat.

F) Objednatel proto s ohledem na shora uvedené rozhodl o 
zakázku zadá Dodavateli bez realizace zadávacího řízeni.

uzavírají tuto

smlouvu o spolupráci o zajištění zkušebního provozu UV lamp na NVL ÚČOV 
(dále jen „Smlouva")

Vzhledem k tomu, že

A) Na základě dodatku č. 23 k Souhrnu smluvních dohod ze dne 12. 10. 2011 (SOD), 
uzavřeného mezi Objednatelem a zhotovitelem stavby č. 6963 „Celková přestavba a 
rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod v Praze na Císařském ostrově“, etapa 0001 - 
nová vodní linka (NVL)“. byl realizován Investorský záměr „Návrh na doplnění stávající 
vodní linky UCOV NVL o desinfekci vyčištěných odpadních vod pomocí technologie UV 
záření“,

B) Po dokončení prací podle dodatku č. 23 k SOD je dílo, jehož zhotovení je předmětem 
předmětného dodatku, tj. UV lampy dodatečně instalované na NVL ÚČOV Praha za 
účelem hygienizace odtoku odpadni vody, uvedeno do zkušebního provozu, který bude 
probíhat do 31. 12. 2025,

C) Objednatel má zájem na tom, aby Dodavatel pro Objednatele zajistil zkušební provoz 
těchto UV lamp, dodatečně instalovaných na NVL ÚCOV Praha za účelem hvgienizace 
odtoku odpadní vody,

D) Dodavatel je v plném rozsahu
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Článek 3.

Vymezení činností Dodavatele
Dodavatel je v rozsahu a za podmínek stanovených v této Smlouvě a způsobem vyplývajícím 
z charakteru Zařízeni povinen po dobu trvání této Smlouvy jménem a na účet Objednatele 
vykonávat za ucelcm zajištění Zkušebního provozu zejména veškeré činnosti obsluhy a údržby 
Zařízeni včetně servisních úkonů na Zařízeni a k němu příslušejících periferií, které lze pro dobu 
Zkušebního provozu předpokládat ke dni uzavření této Smlouvy, schváleného provozního řádu 
a planu údržby zařízení NVL se kterými je Dodavatel seznámen.

Dílo - stavebně-technologický celek nové vodní linky ÚČOV včetně plnění dle Dodatku 
č. 23 k SOD.
Dokumentace Dodavatele - má význam uvedený v odst. 7.10 této Smlouvy.
DPH - peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vypočtené 
dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů. 
NVL - Nová vodní linka ÚČOV.
Občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů.
SOD - smlouva o dílo uzavřená dne 12. 10. 2011 mezi Objednatelem jako Objednatelem 
a Zhotovitelem na základě zadávacího řízení na výběr zhotovitele Díia. ve zněni 
pozdějších dodatků.
Stavební zákon - zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
ÚČOV - soubor staveb, pozemků a technologických zařízení tvořících Ústřední čistírnu 
odpadních vod Praha na Císařském ostrově, která je ve vlastnictví Objednatel 
a v provozování společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Zařízení - dodatečně instalovaná technologie UV záření (UV lampy) na NVL ÚČOV 
Praha za účelem hygienizace odtoku odpadní vody, a to na základě Dodatku č. 23 k SOD. 
Konkrétní specifikace Zařízení je uvedena v Dodatku č. 23 k SOD, jehož obsah je oběma 
Smluvním stranám znám.
Zhotovitel - Sdružení ÚČOV Praha, tvořené společnostmi SMP CZ, a.s., se sídlem 
Vyskočilova 1566. Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 27195147. HOCHTIEF CZ a s se 
sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5. IČO: 46678468, DEGREMONT, se sídlem 
183, Avenue du 18 juin 1940, Rueil-Mahnaison Ccdex 92508, France, ree.č.: 
>69800873, aWTE Wassertechnik GmbH, se sídlem Ruhrallee 185, Essen 45136 
Germany, reg. č. HRB 10153.
Zkušební provoz - zkušební provoz Zařízeni, který bude probíhat do 31. 12. 2025 
Zkušebním provozem se prověřuje, zda je Zařízení plně funkční a nemá vady a 
nedodělky, zda je Zařízení v souladu se specifikovanými provozními podmínkami 
schopno dosahovat stanovených výkonů (parametrů), přičemž účelem Zkušebního 
provozuje vydání kolaudačního souhlasu, příp. kolaudačního rozhodnutí pro Zařízení dle 
Stavebního zákona.

Pojmy označené v této Smlouvě počátečním velkým písmenem, jež nejsou v této Smlouvě 
de inovany. mají význam přiřazený totožným pojmům v Obchodních podmínkách SOD jež 
byly Dodavateli předány před uzavřením této Smlouvy a jsou mu známy.

Článek 2.

Základní ustanovení
Dodavatel se touto Smlouvou zavazuje po dobu trváni této Smlouvy jménem a na účet 
Smlraivou ZkuSební provo7 a další 6innosli v rozsahu a za podmínek stanovených touto

Objednatel se touto Smlouvou zavazuje platit Dodavateli za řádné zajištění Zkušebního provozu 
a radny výkon dalších činnosti dle této Smlouvy odměnu ve výši a za podmínek stanovených 
touto Smlouvou.
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Článek 4.

Doba plnění
Smíuvn' strany stanoví, že Dodavatel jc povinen vykonávat činnosti dle léto Smlouvy po dobu 
Zkušebního provozu až do okamžiku ukončení Zkušebního provozu, tj. do 31. 12. 2025.
Smluvní strany dále stanoví, že Dodavatel je povinen vykonávat činnosti související 
zpracováním zavčrečné zprávy podle ČI. 6 této Smlouvy až do okamžiku schváleni návrhu 
závěrečné zprávy ke Zkušebnímu provozu Objednatelem.

článek 5.

Místo plnění
Místem plnění činnosti Dodavatele je ÚČOV, popř. jiné prostory, jež budou pro určité činnosti 
dle teto Smlouvy Objednatelem určeny a Dodavateli zpřístupněny.
Místem předáváni písemných výstupů z činnosti Dodavatele je adresa Odboru investičního 
Magmatu hlavního města Prahy (tj. Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2), nebude-li v konkrétním 
případe Smluvními stranami sjednáno jiné předávací místo.

Smluvní strany stanoví, že v rámci zajištění Zkušebního provozuje Dodavatel povinen po dobu 
trvání teto Smlouvy poctivě a pečlivě dle svých schopností a v souladu se Smlouvou, 
technickými normami a právními předpisy zajistit veškeré činnosti, které jsou nezbytné pro 
provedení Zkušebního provozu a v rámci teto činnosti vynakládat maximální úsilí, které lze od 
něj coby odborně kvalifikovaného a zkušeného profesionála zabývajícího se provozem 
vodohospodářské infrastruktur}' a specializovaných zařízeni využívaných v rámci této 
infrastruktury- rozumně požadovat k tomu, aby zajistil nerušený průběh, řádné provedení 
Zkušebního provozu. Pro odstraněni pochybností se stanoví, že Dodavatel nenesc právní 
odpovědnost za to, že Zařízení bude v rámci Zkušebního provozu a po jeho ukončení splňovat 
příslušné parametry tak, aby mohlo být provozováno v řádném provozu, které garantuje 
Zhotovitel, avšak je dle této Smlouvy zejména povinen poctivě a pečlivě dle svých schopností 
aktivně využívat jemu svěřených pravomocí k soustavnému a důslednému výkonu činností 
nezbytných pro zajištění Zkušebního provozu a v případě zjištěni jakýchkoliv nedostatků bez 
zbytečného odkladu přijmout, popř. navrhnout Objednateli přijeti odpovídajícího opatření 
směřujícího k lomu, aby Zkušební provoz mohl byl proveden či aby byla odstraněna jiná 
překážka bránící řádnému průběhu Zkušebního provozu.

Za účelem Zajištění Zkušebního provozu Dodavatel zajisti rovněž instalaci měřidel 
(elektroměrů) na všech napájecích přívodech k Zařízení v rozvaděči 14RH1 NVL za účelem 
měřeni skutečné spotřeby elektrické energie Zařízením. Specifikace instalovaných měřidel 
(elektroměrů) je uvedena v Příloze č. 1 teto Smlouvy.

V jámci plnění povinnosti dle této Smlouvy je Dodavatel povinen zejména hájit nej lepší zájmy 
Objednatele a provádět činnosti dle teto Smlouvy způsobem, který je nejlépe vhodný pro 
dosaženi účelu Zkušebního provozu.
Předmětem plnění dle této Smlouvy není provádění oprav Zařízení, které je povinen provést 
Zhotovitel v rámci odpovědnosti za vady, resp. záruky za jakost (záruční opraw), přičemž 
naklady na takové opravy nese Zhotovitel. Náklady na opravy poruch Zařízeni které bvly 
způsobeny Dodavatelem či jeho poddodavatclem. nese Dodavatel, resp. takové opravy budou 
provedeny na náklady Dodavatele, pokud řádnou opravu neprovede Dodavatel. Ostatní opravy 
ha^arýní opravy či opravy po poruše, které nekryje záruka za jakost poskytnutá Zhotovitelem a 
jejichž potřeba ani nebyla zapříčiněna Dodavatelem, ani likvidace případných škod spojených 
J“ s provozem Zařízeni, tak s výskytem případných závad či havárií Zařízení, nejsou 
předmětem teto Smlouvy. J
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Článek 6.

Podmínky provádění činností
Dodavatel je povinen při výkonu své činnosti dbát pokynů Objednatele, případně jej neprodlené 
písemné upozornit na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik 
škody. Dodavatel je rovněž povinen neprodleně písemně upozornit Objednatele na okolnosti, 
kterc mohou mít vliv na změnu pokynů Objednatele Dodavateli nebo Zhotoviteli. V případe, že 
Objednatel i pres rádné písemné upozornění Dodavatele na splnění pokynů trvá, neodpovídá 
Dodavatel za škodu takto vzniklou. Za pokyny Objednatele dle tohoto ustanovení sc považují 
písemné či jiné prokazatelně udělené pokyny. Od předchozích pokynů Objednatele se může 
Dodavatel odchýlit jen. je-li to naléhavě nezbytné v zájmu Objednatele a Dodavatel nemůže 
včas obdržet jeho souhlas.
Dodavatel je povinen si na vlastní náklady a odpovědnost zajistit potřebné technické wbavení 
(včetně výpočetní techniky a software) nezbytné pro řádné plnění této Smlouvy. Dodavatel si 
zajisti veškerou výpočetní, komunikační, kancelářskou techniku a softwarové vybavení 
v rozsahu a kvalitě potřebné pro řádné plnění povinností dle tělo Smlouvy.
Dodavatel je povinen předat bez zbytečného odkladu Objednateli věci, které za něho převzal při 
prováděni činností dle této Smlouvy, pakliže je již nepotřebuje pro výkon činností dle léto 
Smlouvy.

Dodavatel nesmí v souvislosti s výkonem svých činností dle této Smlouvy přijímat a plnit 
jakékoli pokyny, pověření či zmocnění od třetích osob, vůči nimž by mčl jednat za Objednatele 
na základě této Smlouvy, a to ani tehdy, pokud by nebyly v rozporu se zájmy Objednatele anebo 
se týkaly jiných záležitostí. Toto sc netýká případů, kdy bude Dodavateli poskytnula dle 
ustanovení 7.9 poskytnuta plná moc.
Dodavatel je povinen pro účely provádění činností dle této Smlouvy sestavit realizační tým 
odpovídající rozsahu Zkušebního provozu. Dodavatel je povinen předložit Objednateli po 
nabyli účinnosti této Smlouvy seznam realizačního týmu a následně mu neprodleně písemně 
oznamoval jeho změny. Smluvní strany se však dohodly, že změna realizačního týmu 
nevyžaduje předchozí uzavřeni písemného dodatku k této Smlouvě.
Dodavatel je povinen zajistit, aby měl po celou dobu trvání Smlouvy k dispozici dostatečný 
počet pracovníků s dostatečnou kvalifikací, lak, aby byl po celou dobu trvání Smlouvy schopen 
plnit sve povinnosti dle této Smlouvy včas a řádně, s odbornou péči a bez zbytečného prodleni. 
Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, kdykoliv kontrolovat způsob provádění činností 
Dodavatelem. Objednatel je oprávněn při zjištění vad nebo nesprávného postupu požadovat, 
a!^l??dava1®1. vad\ ^stranil a činnosti prováděl řádným způsobem. Odstranění takto 
zjištěných vad je Dodavatel povinen zajistit na své náklady a bez zbytečného odkladu popř 
v pnmerene Ihute určené Objednatelem. Vznikne-li Objednateli v důsledku nesprávného 
postupu Dodavatele, resp. porušeni povinnosti dle této Smlouvy škoda. Dodavatel 
za ni odpovídá a je povinen ji uhradit.
Objednatel je kdykoliv oprávněn Dodavateli písemně oznámit, že určitou činnost nebo určitý 
soubor činnosti, které jsou předmětem činnosti Dodavatele dle této Smlouvy, provede namísto 
Dodavatele sam (nebojím pověřená osobajednající jeho jménem). Pro odstranění pochybností 
se stanoví, že od okamžiku obdržení oznámeni Objednatel dle předchozí věty není Dodavatel 
oprávněn vykonat pravomoc či oprávnění, o němž Objednatel Dodavateli sdělil, že ii vykoná 
sám, ledaže hrozí bezprostřední nebezpečí z prodleni. Dodavatel nenese jakoukoliv 
odpovědnost za ujmu, která prováděním činnosti nebo souboru činností Objednatelem vznikne. 
Objednatel je oprávněn požadovat, aby se určitá fy zická osoba, která dle posouzení Objednatele 
není dostatečně odborně způsobila nebo ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního 
prostředí nebo si počíná nedbale, popř. porušuje příslušné právní předpisy a/nebo technické 
normy nepodílela na výkonu činností Dodavatele dle teto Smlouvy; Objednatel je povinen 
takový požadavek písemné odůvodnit s uvedením konkrétních skutkových a ve vhodných 
případech i právních důvodů. V takovém případě je Dodavatel povinen ve Ihůtč 10 (deseti) dnů
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od doručeni požadavku Objednatele takovou osobu nahradit jinou vhodnou a kompetentní 
osobou nebo ve stejné Ihůtě Objednatele požádat o projednáni záležitosti s Objednatelem, 
čemuž Objednatel v přiměřené lhůtč vyhoví. Bude-li Objednatel i po projednání dle předchozí 
vély na odvoláni dotčené osoby trvat. Dodavatel lakovou osobu bezodkladné odvolá.
Dodavatel je povinen předložil Objednateli závěrečnou zprávu o Zkušebním provozu, a to 
nejpozději do 20 dnů ode dne ukončení Zkušebního provozu dle léto Smlouvy. Závěrečná 
zprava bude předložena v 5 (pěti) vyhotoveních. Objednatel závěrečnou zprávu dodanou 
Dodavatelem potvrdí. Případné připomínky ke zprávě nebo odmítnuti zprávy sdělí Objednatel 
Dodavateli písemně do 10 dnů se zdůvodněním nesouhlasu nebo odmítnutí zprávy. Dodavatel 
do 10 dnů po obdrženi Objednatelova odůvodněni předloží Objednateli opravenou zprávu, 
případně detailně odůvodní, proč na své zprávě trvá.
Objednatel je dále oprávněn vyžádat si od Dodavatele případně další zprávy či podklady týkající 
se speciálních problémů a skutečností spojených s plněním léto Smlouvy. Dodavatel je 
v takovém případě tyto povinen bez zbytečného odkladu Objednateli předložit. V případě 
připomínek Objednatele se obdobně použije postup uvedený odst. 6.10 této Smlouvy.

Článek 7.

Další práva a povinnosti smluvních stran
Dodavatel podpisem této Smlouvy vůči Objednateli závazně prohlašuje, že se řádné seznámil s 
obsahem SOD. Dodavatel dále vůči Objednateli závazně prohlašuje, že má veškerá oprávnění, 
odbornou způsobilost a kvalifikaci potřebné k tomu, aby mohl zajistit řádné provedení 
Zkušebního provozu.
Dodavatel odpovídá za škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám v důsledku nebo 
v souvislosti s nedodržením či porušením povinností vyplývajících z příslušných Právních 
předpisů a/nebo z této Smlouvy ze strany Dodavatele či osob vy užívaných Dodavatelem při 
výkonu činností dle této Smlouvy.
Dodavatel odpovídá za škodu na věcech převzatých od Objednatele k provádění činností 
dle teto Smlouvy a na věcech převzatých od třetích osob, ledaže tuto škodu nemohl odvrátil ani 
pn vynaložení odborné péče.
Dodavatel je povinen Objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která bv mohla 
mít, byť i částečně, vliv na schopnost Dodavatele řádné plnit své povinnosti vyplývající z této 
Smlouvy. Takovým oznámením však Dodavatel není zbaven povinnosti nadále plnit své 
zavazky vyplývající z této Smlouvy.
Dodáváte1 je oprávněn provádět činnosti dle léto Smlouvy prostřednictvím třetí osoby 
(poddodayatele). V případě použití poddodavatcle k výkonu činností dle této Smlouvy 
Dodavatel odpovídá vůči Objednateli za činnosti prováděné poddodavatelem tak, jako by tvlo 
ernnost1 prováděl sám. Dodavatel je povinen předem informovat Objednatele o potřebě sjednání 
poddodavatcle; to neplatí ve vztahu k poddodavateli Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 
Veškeré záznamy a data získaná Dodavatelem v rámci provádění činností dle této Smlouvy jsou 

vlastnictvím Objednatele, který je oprávněn je použit kjakémukoliv účelu 
a připadne je tez poskytaout třetím subjektům. Dodavatel není oprávněn získané záznamy a data 
sam yracovávat k jiným účelům než k plněni této Smlouvy, ani je bez předchozího souhlasu 
Objednatele poskytnout komukoliv jinému než Objednateli nebojím určeným osobám. 
Dodavatel smí používat podklady předané mu Objednatelem pouze k plněni této Smlouvy. 
Jakékoliv jme použiti vyžaduje předchozí písemný souhlas Objednatele. Veškeré podklady 
s výjimkou podkladů tvořících součást Smlouvy, které byly předány Dodavateli, zůstávají 
v majetku Objednatele a budou mu na první vyzvu Dodavatelem vráceny.
Objednatel se zavazuje poskytovat Dodavateli součinnost v rozsahu nezbytném k řádnému 
prováděni činnosti Dodavatele dle této Smlouvy. Nebude-li dohodnuto jinak nebo nevyplvvá-li 
z určitého dokumentu Ihuta kratší, jc Objednatel povinen poskytnout požadovanou součinnost 
bez zbytečného prodlení po obdržení požadavku Dodavatele, ve kterém jc specifikována věcná



7.9.

7.10.

Článek 8.

Doba plněni ve dnech celkem

Cena za služby ad. 1 - ad. 3 bez elektrické energie 2 313 600 2 313 600 2 318 936 2 313 600 9 259 736

; Plánované roční náklady 6 600 000 6 600 000 I 6 600 000 6 600 000 26 400 000
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2 023
365

2 024
366

2 025
365

zajištěni prodlouženého zkušebního provozu v letech 2022 - 2025 činí:
26 400 000,- Kč bez DPH, 31 944 000,- Kč včetně DPH.

(i)
(ii)
(iii)

3 678 386
608014

Cena za dodá\4oj elektrické energie 
Opravy nad rámec běžné údržby

3 678 386
608 014

2 022
365

521 220
1 396 490

29 930
214 560
151400

3 678 386
602 678

522 648
1 400 316

30 012
214 560
151 400

1. Obsluha provozu
2 Prevcntivoi údržba
3. Revize________
4. Služby labora lote
4. Vlastni činnost PVS

521 220
1 396 490
29 930
214 560
151 400

3 678 386
608 014

521 220
1 396 490 

29 930 
214 560
151 400

Celková cena za

měřidel (elektroměrů) dle odst. 3.3 Smlouvy vc výši:

98.630,- Kč bez DPH,

DPH vc výši 20.712,30 Kč,
Celkem 119.34230 Kč včetně DPH

Mimo shora uvedené odměny náleží Dodavateli jednorázová odměna za dodávku a instalaci

Cena a platební podmínky
Objednatel se zavazuje za zajišťování provozování vodohospodářského majetku na Nové vodní 
lince v prodlouženém zkušebním provozu samostatné části stavby hygienizacc odpadních vod 
pomocí UV lamp (dále jen „služba"), hradil Dodavateli až do dobv vydání kolaudačního 
souhlasu úplatu v maximální roční výši 6 600 000,- Kč bez DPH takto:’

náplň a důvod požadované součinnosti ve vazbě na plnění povinností Dodavatele dle této 
Smlouvy. S výjimkou případů, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, musí být odůvodněná žádost o 
poskytnutí součinnosti Objednateli ze strany Dodavatele doručena v dostatečném předstihu před 
tím, než má byl požadovaná součinnost ze strany Objednatele poskytnuta.
V případě, že to bude nezbytné pro řádný výkon činností Dodavatele podle této Smlouvy, 
je Dodavatel oprávněn požadovat, aby mu Objednatel vystavil plnou moc pro zastupování 
Objednatele při určitém konkrétním úkonu. S výjimkou případů, kdy hrozí nebezpečí z prodleni, 
musí být odůvodněná žádost o uděleni plné moci Objednateli ze strany Dodavatele doručena v 
dostatečném předstihu před tím, než má být plná moc ze strany Objednatele udělena.
Dodavatel si ponechá veškerá autorská práva a další práva vyplývající z duševního vlastnictví 
k dokumentům či podkladům vyhotoveným Dodavatelem při výkonu činností dle této Smlouvy 
(„Dokumentace Dodavatele“). Dodavatel uzavřením teto Smlouvy poskytuje Objednateli 
časové a uživatelsky neomezenou, neexkluzivní, neodvolatelnou a plně přcvoditelnou licenci 
ke kopírování, užívání, úpravám a zpřístupňováni třetím osobám Dokumentace Dodavatele pro 
účely kompletace, provozu, údržby, úprav, oprav, demolic či jiného nakládání se Zařízením či 
kteroukoliv jeho částí, jakož i k provedení činností či prací jakkoliv souvisejících se Zařízením 
či kteroukoliv jeho částí. Pro odstranění pochybnost se sjednává, že licenční poplatek za 
poskytnutí uvedené licence je zahrnut v odměně Dodavatele za jeho činnost dle této Smlouvy.



8.2.
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Faktura - daňový doklad za dodávku a montáž elektroměrů bude vystavena po splnění předmětu 
plněni na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu plnění, jehož originál s uvedením 
jména a podpisu předávajícího a přejímajícího bude přiložen u faktury.
Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

Cena za provedené služby bude hrazena Objednatelem Dodavateli takto:

• Za období leden až říjen a prosinec kalendářního roku formou měsíčních zálohových plateb ve 
výši jedné dvanáctiny maximální roční výše nákladů na provozování VH majetku NVL, tj. 
550.000.00 Kč bez DPH na základě zálohové faktur) vystavené počátkem každého měsíce;’

• Za období listopad kalendářního roku vyúčtovaní ve výši skutečné vynaložených nákladů za 
období od 1.12. předchozího roku k 30. 11. kalendářního roku. Daňový doklad (faktura) bude 
obsahovat přehled uhrazených záloh a výši skutečných nákladů na provozování VH majetku 
NVL v prodlouženém zkušebním provozu. Přílohou bude cena odborných prací a činností 
Dodavatele dle přílohy č. 4, případně kalkulace nákladů jeho poddodavatclů podle výsledku 
příslušných zadávacích řízeni;

Celková maximální cena za zajištění prodlouženého zkušebního provozu v letech 2022 - 2025 
včetně dodávky a montáže elektroměrů činí:
26 498 630.- Kč bez DPH, 32 063 34230 Kč včetně DPH.

• I okud provozování VH majetku NVL v prodlouženém zkušebním provozu skončí jiný měsíc 
než listopad, použijí se pro takový poslední měsíc přiměřeně ustanovení o vyúčtování 
skutečných nákladů provozování NVL v prodlouženém zkušebním provozu.

• Po úhradě zálohových faktur Objednatelem vystaví Dodavatel daňový doklad na přijatou platbu. 
Datem uskutečnění zdanitelného plněni bude datum přijaté platby.

8.1. Faktury vystavované Dodavatelem budou mít veškeré náležitosti daňového dokladu v souladu 
se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněm pozdějších předpisů- 

údaje Objednatele, sídlo, IČO, DIČ; 
údaje Dodavatele, sídlo. IČO, DIČ;
číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy, je-li stanoveno; 
evidenční číslo daňového dokladu;
bankovní spojeni dodavatele;
datum vystaveni daňového dokladu;
datum uskutečnění zdanitelného plnění (kromě zálohových faktur); 
rozsah a předmět fakturovaného plnění;
číslo smlouvy;
kontrolní číslo (vyznačené shora na smlouvě);
fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem; 
zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.);
razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost formální a věcnou správnost 
faktur)'.

Veškeré faktury budou vystaveny a odeslány na adresu Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2. 
110 00 Praha 1. Faktury' je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny MHMP 
-Mariánské nám. 2, Praha I, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1.

Smluvní strany sjednávají splatnost faktur 30 dnů (třicet kalendářních dnů) ode dne jejího 
prokazatelného doručení Objednateli. Za den úhrady dané faktury bude považován den odepsání 
fakturované částky z účtu Objednatele.
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10.1.

10.2,

10.3.

10.4.
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Článek 10.

Důvěrnost informací, mlčenlivost
vcškcré mformace, které se Dodavatel dozví v souvislosti s plněním této Smlouvy a jejichž 
zverejneni ci jiné poskytnutí veřejnosti nebo orgánům státní správy Či samosprávy-, soudům 
nebo jiným veřejným orgánům není vyžadováno obecně závaznými právními předpisy, budou 
považovány za důvěrné (dále jen „důvěrné informace“). Za důvěrné informace nebudou 
povazovaný takové informace, které jsou veřejně přístupné nebo známé v době jejich užilí nebo 
zpřístupněni, pokud jejich veřejná přístupnost či známost nenastala v důsledku porušeni 
smluvní povinnosti či povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy.
Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu Objednatel oprávněn použít důvěrné 
informace pro jiné účely než pro účely řádného plnění smluvních povinností, zejména není 
oprávněn je použit pro ucely získání jiné zakázky či pro potřeby jakýchkoliv projektů třetích 
osob zveřejňu je ci je jinak poskytnout jakékoliv třetí osobě, s výjimkou osob zúčastněných 
na plném této Smlouvy. Těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnula pouze 
vrozsaliu vjakem Ji potřebuji znát k činnosti, jíž se podílejí na plnění této Smlouvy, a to 
za podmínky, že budou zavázány též k mlčenlivosti v příslušném rozsahu.

jalíý1k0,’y státní správy či samosprávy, soud nebo jiný orgán veřejné moci 
vyžadovat poskytnuti jakékoliv důvěrné informace, oznámí Dodavatel takovou skutečnost 
neprodleně písemně Objednateli a bude s nim spolupracovat za účelem minimalizace dopadů 
které muže mít sdelem důvěrné informace.
Zavazck mlčenlivosti ve shora specifikovaném rozsahu trvá i po ukončení této Smlouvy.

Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Dodavateli do data jeho splatnosti daňový doklad (fakturu), 
který’ nebude obsahovat veškeré údaje vyžadované závaznými právními předpisy ČR nebo touto 
Smlouvou, nebo v něm budou uvedeny nesprávné údaje (s uvedením chybějících náležitosti 
nebo nesprávných údajů). V takovém případe začne běžet doba splatnosti daňového dokladu 
(faktury) až doručením řádné opraveného daňového dokladu (faktury) Objednateli.
Pro období druhého a případně následujících kalendářních roků provozování dle této Smlouvy 
bude cena za provozování VII majetku NVI. v prodlouženém zkušebním provozu aktualizovaná 
na základě aktuálních vstupů nákladů a předpokládaných objemů Čištěné odpadní vody do 
kalkulace. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k dosažení dohody o úpravě 
ceny. Pokud se strany nedohodnou jinak, může Dodavatel zvýšit cenu za provozování VH 
majetku NVL v prodlouženém zkušebním provozu o míru inflace vyjádřené pomocí indexu 
spotřebitelských cen vyhlašované Českým statistickým úřadem za předcházejících I2 
kalendářních měsíců přede dnem l. I2. příslušného kalendářního roku a o podíl odpovídající 
nadinflačnímu nárůstu ceny elektrické energie (dále jen „inflační varianta! I)”. Takovou cenu 
písemně sdělí Objednateli nejpozději do 10. 12. příslušného kalendářního roku.

Článek 9.

Pojištění odpovědnosti za škodu
Dodavatel se zavazuje do 3 měsíců od data podpisu této Smlouvy sjednat a po dobu trvání této 
Smlouvy dále udržovat pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě a/nebo 
Objednateli tak, aby celkový limit pojistného plněni ve smyslu ustanovení §2814 Občanského 
zákoníku, činil minimálně 30 mil. Kč na jednu pojistnou událost.
Dodavatel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost 
Objednatel uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, 
pnp potvrzeni pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci 
pojištěni v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci. V případě vyčerpání celkového 
pojistného plném v průběhu trvání této Smlouvy je Dodavatel povinen nejpozději do 10 dnů 
doložit Objednateli i bez jeho žádosti uzavřeni nové pojistné smlouvy s týmiž nebo vyššími 
limity pojistného plnění.
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Pro odstraněni pochybností se stanoví, že nic v této Smlouvě nebude vykládáno způsobem, který 
by Objednateli bránil v plnění jeho povinnosti vyplývajících ze zákona Č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Ve vztahu k Objednateli 
platí, ze žádná z informací získaných při uzavírání a plnění této Smlouvy nebude považována 
za obchodní tajemství ve smyslu příslušných právních předpisů.
Dodavatel bez stanovení jakýchkoli podmínek výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva, 
včetně případných dodatků, byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. 
Prahou, která je veřejné přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, předmětu 
smlouvy, číselné označeni této smlouvy a datum jejího podpisu.

Článek 11.

Komunikace, doručování
Přípustnými formami doručování podle této Smlouvy jsou osobni předáni, doručení pošlou 
(včetně elektronické pošty způsobem uvedeným níže v tomto ČI. 12) či kurýrem či doručeni 
faxem na adresu nebo číslo uvedené pro účely doručování v čl. 12 léto Smlouvy nebo na jinou 
dorucovací adresu oznámenou v souladu s čl. 12 této Smlouvy. Oznámení, včetně případných 
výzev, či jiná sdělení či písemnosti podle léto Smlouvy budou považována za doručená 
okamžikem jejich předání adresátovi (v případě osobního doručení), uplynutím třetího 
kalendářního dne po doručeni na adresu dle odst. 11.2 této Smlouvy (v případě doručení bez 
osobního předání), okamžikem podepsání doručenky za Smluvní stranu, jíž je doručováno 
(v případě doručení kurýrem nebo prostřednictvím držitele poštovní licence), nebo okamžikem 
doručeni uvedeným na faxovém potvrzeni o řádném přijetí zprávy. Pokud se při doručování 
použije elektronické pošty, považuje se oznámeni nebo sdělení za doručené v okamžiku, který 
je uveden v potvrzení o přijetí elektronické pošty, zaslaným zpět elektronickou poštou a 
k doručeni dojde do třetího pracovního dne též některou z výše uvedených přípustných forem 
doručovaní, nebo (n) je doručováno zprávou se zaručeným elektronickým podpisem založeným 
na kvalifikovaném certifikátu odesílající Smluvní strany. Za doručeni se pro účely této smlouvy 
považuje tez případ, kdy kterákoliv ze Smluvních stran odmítne či zmaří doručení písemnosti ií 
adresované.
Veškerá sdělení, žádosti či jiná komunikace budou Smluvním stranám doručovány 
na příslušnou adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, popř. na jinou adresu, kterou příslušná 
Smluvní strana prokazatelně oznámí druhé Smluvní straně.

Článek 12.

Ustanoveni o vzniku a zániku Smlouvy
Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění Smlouvy v registru smluv. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění 
teto Smlouvy v reg.stru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některý ch smluv, uveřejňovaní těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve 
zněni pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.
Tato Smlouva může být zrušena dohodou Smluvních stran v písemné formě, přičemž účinky 
zrušeni teto Smlouvy nastanou k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li 
takovýto okamžik dohodou stanoven, pak tyto účinky nastanou ke dni uzavřeni takovéto 
dohody.
Odstoupeni od Smlouvy Objednatelem

12.3.1. V případě. Že Dodavatel závažným způsobem nebo opakovaně porušuje některou 
povinnost vyplývající ze Smlouvy, je Objednatel prostřednictvím oznámení oprávněn 
vyzv-at Dodavateie, aby porušení napravil ve stanovené přiměřené lhůtč, nikoliv kratší 
než 15 kalendářních dnů.

12.3.2. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že:



(V)

(ix)

oznámeni

12.4.
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(i) Dodavatel nesplní výzvu Objednatel podle odst 12.3.1 této Smlouvy;
(ii) Dodavatel přeruší plnění nebo projevuje úmysl nepokračovat v konání svých 

povinností podle této Smlouvy po dobu delší než 10 kalendářních dnů a nezjedná 
nápravu ani po písemném upozornění Objednatel se stanovením přiměřené ihůty. 
nikoli kratší než 15 kalendářních dnů;

(iii) příslušným orgánem bude k soudu podána obžaloba, kterou bude Dodavatel, 
nebo osoba jednající ve shodě s Dodavatelem, obžalována ze spáchání úmyslného 
trestného činu v souvislostí s uzavřením nebo plněním této Smlouvy, zejména 
pak z trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny, 
trestného činu účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů 
z trestné činnosti, přijetí úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, 
úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo 
účastenství na lakovém trestném činu, nebo z trestného činu, jehož skutková 
podstata souvisí s předmětem podnikání Dodavatele podle zvláštních právních 
předpisů;

(iv) nastane kterákoliv z následujících situaci: (i) Dodavatel vstoupí do likvidace či 
bude zrušen s likvidací; nebo (ii) soud rozhodne o úpadku Dodavatele; nebo (iii) 
Dodavatel podá insolvenčni návrh na svou osobu; nebo (iv) insolvenčni návrh na 
Dodavatele bude zamítnut pro nedostatek majetku ve smyslu ustanovení zákona 
č. 182/2006 Sb., insolvenčni zákon, vc zněni pozdějších předpisů;
příslušný soud vydá vykonatelné rozhodnutí o nařízení výkonu rozhodnutí 
postižením podniku anebo soudem pověřený exekutor vydá v exekučním řízeni 
vedeném proti Dodavateli jako povinnému exekuční příkaz na provedeni exekuce 
postižením podniku;

(vi) Dodavatel neuzavřel nebo neudržuje v platnosti pojistnou smlouvu v rozsahu 
stanoveném touto Smlouvou a takové porušeni neodstraní ani v dodatečné 
nápravné lhůtě nikoliv kratší než třicet kalendářních dnů od okamžiku doručení 
výzvy Dodavateli;

(vii) Dodavatel pozbude oprávněni vyžadované obecně závaznými právními předpisy 
k činnostem, k jejichž prováděni je Dodavatel povinen dle této Smlouvy a 
nezjedná nápravu ani po písemném upozornění Objednatel se stanovením 
přiměřené Ihůty, nikoli kratší než 30 kalendářních dnů;

(vin) v případě, že z důvodu porušení povinnosti ze strany Dodavatele nebo osoby 
řízené či kontrolované Dodavatelem (včetně subdodavatelů a pověřených osob) 
jakýkoliv správní orgán vydá rozhodnutí, kterým uloží přerušení nebo podstatné 
omezení Zkušebního provozu z důvodu veřejné bezpečnosti, zdraví nebo ochrany 
životního prostředí, přičemž účinky takového rozhodnutí budou trvat déle než 60 
kalendářních dnů, anebo uloží Objednateli (z důvodu porušení povinnosti ze 
strany Dodavatele nebo osoby řízené či kontrolované Dodavatelem (včetně 
subdodavatelů a pověřených osob) jakoukoli povinnost sankční povahy; 
v případě podstatného porušení smluvní nebo zákonné povinnosti Dodavatelem 
a Dodavatel nezjedná nápravu ani po písemném upozornění Objednatel se 
stanovením přiměřené Ihůty, nikoli kratší než 15 kalendářních dnů;

12.3.3. Odstoupení od Smlouvy nabývá účinnosti doručením písemného 
o odstoupení Dodavateli.

Odstoupeni od Smlouvy Dodavatelem

12.4.1. Dodavatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že:
(i) Objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících 

z teto Smlouvy a Dodavatelem řádné vyfakturovaných v souladu s touto Smlouvou 
po dobu delší než 60 dnů a takové prodlení neodstraní v dodatečné nápravné lhůtě
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nikoliv kratší než 20 dnů stanovené v písemné výzvě Dodavatele, obsahující 
upozorněni na možnost odstoupení z uvedeného důvodu;

(ii) Objednatel se po dobu delší než 60 dnů nachází v prodlení s poskytnutím 
součinnosti Dodavateli (k jejimuž poskytnutí byl Dodavatelem v dostatečném 
předstihu prokazatelně vyzván) zcela nezbytné pro řádné plnění této Smlouvy, 
a takové prodlení neodstraní v dodatečné nápravné lhůtě poskytnuté mu za tím 
účelem Dodavatelem v délce nikoliv kratší než 20 dnů, přičemž v oznámení 
o poskytnutí nápravné lhůty musí být přesně konkretizován druh a povaha 
součinnosti, jejíž poskytnutí Dodavatel po Objednateli v souladu se Smlouvou 
požaduje.

12.4.2. Odstoupení od Smlouvy nabývá účinnosti doručením písemného oznámení 
o odstoupení Objednateli.

Účinky odstoupeni

12.5.1. Smluvní strany sjednávají, že v případe odstoupení od této Smlouvy nebudou mít 
smluvní strany povinnost vrátit si plnění, které bylo řádně poskytnulo před odstoupením 
od Smlouvy a že odstoupením nebude dotčen nárok Dodavatele na část odměny za 
činnosti, které Dodavatel řádně vykonal do okamžiku odstoupení.

12.5.2. Odstoupení od této Smlouvy se nedotýká existence nároků Objednatel na náhradu 
škody vzniklé porušením této Smlouvy, uhrazení smluvní pokuty, poskytnuti slevy 
z důvodu vadného plněni, řešení sporů mezi Smluvními stranami, ani jiných 
ustanovení, která dle projevené vůle Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze 
mají trvat i po ukončení této Smlouvy.

12.5.3. Objednatel je oprávněn uspokojit své nároky vůči Dodavateli prostřednictvím příslušné 
bankovní záruky podle této Smlouvy; po uspokojení svých nároků Objednatel 
bez zbytečného odkladu Dodavateli příslušnou bankovní záruku vrátí.

V případě ukončení této Smlouvy z jakéhokoli důvodu je Dodavatel povinen neprodleně předat 
Objednateli výsledky své činnosti v aktuálním stavu. Objednatel je oprávněn tyto výsledky 
činnosti užit dle svého uváženi a udělit toto oprávnění dále třetím subjektům v maximální možné 
míře připuštěné právními předpisy.
V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Dodavatel povinen poskytnout Objednateli 
nezbytnou součinnost lak. aby Objednateli nevznikla škoda.

Článek 13.

Závěrečná ustanovení
Pr_ohlašuJc. “ činnosti dle této Smlouvy pro Objednatel dobrovolné zajišťuje již od 

1.1. 20-2, přičemž Objednatel tuto skutečnost potvrzuje. Smluvní strany shodně potvrzují, že 
na straně Objednatel tak vzniklo bezdůvodné obohaceni ve výši odpovídající součtu (i) poměrné 
časti odměny Dodavatele dle této Smlouvy za období od 1. 1.2022 do dne nabvtí účinnosti této 
Smlouvy, a (n) skutečných nákladů na elektrickou energii za období od 1. 1.2022 do dne nabytí 
účinnosti teto Smlouvy. Smluvní strany se tímto ve smyslu § 1903 a násl. Občanského zákoníku 
dohodly na narovnání tak, že povinnost Objednatel vydat Dodavateli bezdůvodného obohacení 
zaniká a nahrazuje sc závazkem Objednatel uhradit Dodavateli částku odpovídající poměrné 
výši odměny Dodavatele dle této Smlouvy za období od 1. 1.2022 do dne nabytí účinnosti této 
Smlouvy, vcetne DPH, a dále částku odpovídající skutečně vynaloženým nákladům na 
elektrickou energii za období od 1. 1.2022 do dne nabyli účinnosti této Smlouvy. Dodavatel je 
oprávněn tyto částky vyúčtovat Objednateli po nabytí účinnosti této Smlouvy, přičemž je 
povinen Objednateli předložit jejich podrobné vyúčtování.
Tato Smlouva a její výklad se řídí právem České republiky (zejména příslušnými ustanoveními 
Občanského zákoníku). Komunikačním jazykem ve všech záležitostech týkajících se této 
bmlouvy, resp. plnění Dodavatele, bude český jazyk, nestanoví-li Objednatel v konkrétním 
případe jinak.



13.3.

13.4.

13.5.

13.6. dohodu Smluvních stran o vzájemných

13.7.

13.8.

13.9.

13.12.

Všechny spory, které vzniknou z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří vyřešit 
přednostně smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu se zákonem 
č. 99/1963 Sb., občanským soudním řádem, ve zněni pozdějších předpisů.
l ato Smlouva může být měněna pouze dohodou Smluvních stran v písemné formě, přičemž 
změna teto Smlouvy bude účinná k okamžiku stanovenému v takovéto dohodě. Nebude-li 
takovýto okamžik stanoven, pak změna této Smlouvy bude účinná ke dni uzavření takovéto 
dohody. Při uzavírání takové dohody budou respektovány veškeré limity vyplývající ze zákonné 
úpravy zadávání veřejných zakázek.
Smluvní strany sc zavazuji vzájemně respektoval své oprávněné zájmy související s touto 
Smlouvou a poskytnout si veškerou nutnou součinnost, kterou ize spravedlivě požadovat 
k tomu, aby bylo dosaženo účelu této Smlouvy, zejména učinit veškeré právní a jiné úkony 
k tomu nezbytné.
lato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou 
právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.
Tato Smlouvaje vyhotovena v 6 stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží 4 z nich a Dodavatel 
2 z nich.
Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje 
obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, iež isou 
pro uzavření této Smlouvy rozhodující.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby lato Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci 
smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o 
smluvních stranách, číselné označení léto Smlouvy, datum jejího podpisu a text léto Smlouvy.

13.10. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

13.11. Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s 
tím, aby informace obsažené v této Smlouvě v souladu a v rozsahu stanoveném tímto zákonem 
byly poskytnuly třetím osobám, pokud o ně požádají.
V souladu s § 43 odst. I zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisu. Objednatel tímto potvrzuje, že Smlouva byla v souladu se zákonem před uzavřením 
předložena ke schváleni Radě hlavního města Prahy, a že Rada hlavního města Prahy Smlouvu 
v tomto znění schválila dne 19.4.2022 usnesením Rady hl. města Prahy č. 843.

13.13. Nedílnou součást této Smlouvy tvoři tylo přílohy:
Příloha č. 1 - Specifikace měřidel (elektroměrů) / I



14



15


