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Smlouva o dílo

-153-

Identifikační číslo v programu Tender aréna: OCP/MZ/0059/22

1.

a

2.

(Společné dále též jako „smluvní struny" nebo jednotlivě též jako „smluvní strana")

I. Veřejná zakázka

li. Předmět smlouvy

1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisu, 
a podle § 2 odst. 1 zákona Č. 134/2016 Sb.. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen ..smlouva“),
kterou níže uvedeného dne. měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

č. smi. objednatele: 
IL/54/13/022192/2022

č. smi. dodavatele:
2204-002
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Dodavatel se zavazuje pro objednatele zpracovat propočet výhodnosti distribučních sazeb odběrných misí z 
elektřiny nízkého napětí organizací a společností, jež vlastni hlavni město Praha, nebo v něm má majetkový podíl 
(dále jen ..dílo”), a (o v souladu s podmínkami léto smlouvy a rovněž s pokyny objednatele udělenými v průběhu 
prováděni díla.

Hlavní město Praha, se sídlem Mariánské nám. 2. 110 01 Praha I 
zastoupené: RNDr. Štěpánem Kyjovským. ředitelem odboru ochrany prostředí MHMP 
IČO: 00064581
DIČ: CZ0006458I
Bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17. 16041 Praha 6

číslo účtu: 27-5157998/6000
(dále jen „objednatel“)

ENSYTRA s.r.o. se sídlem nám. Svobody 931/22. 789 85 Mohelnice 
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě spisová značka C 43925/KSOS 
zastoupená Ing. Ondřejem Groharem. jednatelem
IČO: 28582136
DIČ: CZ28582136
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Mohelnice, nám. Svobodv 23/930. 789 85 

číslo účtu: 1821014359/0800
(dále jen „dodavatel'*)

Tato smlouva je uzavřena na základě výběru dodavatele na veřejnou zakázku malého rozsahu „Propočet 
výhodnosti připojovaných výkonů k distribuční soustavě na napěťové hladině NN“, zahájenou dne 12. 08. 
2022 odesláním výzvy k předloženi cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu se zákonem 
Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).



III. Vymezení díla

Dílo je vymezeno:1.

a) podrobným popisem předmětu plnění.

adresa odběrného místa.

distribuční sazba.

velikost hlavního jističe.

typ hlavního jističe.

roČni náklad distribuce v aktuální distribuční sazbě.

roční náklad distribuce v alternativních distribučních sazbách,

ročni náklad distribuce v ostatních distribučních sazbách využitelných pri změně charakteru odběru.

celková potenciální úspora za všechna odběrná místa.
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školská organizace (IČO), 

adresa školy (IČO).

b) nabídkou dodavatele předloženou dne 22. 08. 2022 do výběrového řízeni na výše uvedenou veřejnou 
zakázku; tato nabídka je přílohou č. 1 této smlouvy.

2. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami zadáni veřejné zakázky malého rozsahu uvedenými ve výzvě 
k předloženi cenové nabídky, přijatou nabídkou dodavatele a s platnými právními předpisy a technickými 
normami.

Analýza bude zakončena manažerským shrnutím ohledně doporučeni dalšího postupu včetně prioritizace 
potenciálu změn distribučních sazeb.

Celkově se jedná o 138 příspěvkových organizaci vc správě odboru školství MHMP a tedy konkrétně o 
450 odběrných míst elektřiny napojených ze strany nízkého napěli.

Dodavateli bude předán kompletní seznam odběrných míst elektřiny napojených ze strany nízkého napěli 
ve formátu xls s těmito následujícími údaji:

Výsledkem analýzy propočtu výhodnosti distribučních sazeb odběrných misi elektřiny ze strany nízkého 
napětí budou následující údaje, které budou předány objednateli v elektronické podobě ve formátu ...xls":

úspora v případě přechodu na alternativní distribuční sazbu za dané odběrné místo a v sumě za 
všechna odběrná místa.

úspora v případě přechodu na ostatní distribuční sazbu za dané odběrné místo a v sumě za všechna 
odběrná místa.

historická spotřeba rozdělená na vysoký a nízký tarif u dvoutarifních sazeb za poslední tri ucelené 
kalendářní roky.

Smluvní strany jsou rovněž vázány zadávacími podmínkami uvedenými ve výzvě k předložení cenové nabídky 
na výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu a přijatou nabídkou dodavatele podanou na tuto veřejnou 
zakázku.



3.

Cena celkem bez DPH 480 000.- Kč

Cena celkem bez DPH slovy: čtyři sta osmdesát tisíc korun českých

DPH ve výši 21 % 100 800.- Kč

Cena celkem vč. DPH 580 800.- Kč

2.

3.

4.

5.
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1.
2.

se zveřejněným čislcm účtu správcem

V. Cenové ujednání a platební podmínky

1. Objednatel zaplatí dodavateli smluvní cenu dila stanovenou v souladu s nabídkou dodavatele, která je jako 
její nedílná součást přílohou této smlouvy. Celková cena ve vyjádřeni bez DPH je koncipována jako 
maximální, tzn.. že může být i nižší, v závislosti na objemu prací skutečné poskytnutých. Celková cena 
obsahuje všechny náklady potřebné ke splnčni veřejné zakázky.

Cena díla:

IV. Doba a místo plněni
Termín dokončení díla: nejpozději do 31. 10. 2022
Dojde-li ke zpoždění dokončeni díla z důvodu vyšší moci (nepředvídatelné a neodvratitclné podstatné změny 
okolností mající bezprostřední vliv na prováděni dila. které vznikly po uzavření této smlouvy nebo se teprve 
po uzavřeni této smlouvy staly známými), jsou smluvní strany po vzájemné dohodě oprávněny prodloužit 
termín provádění a dokončeni dila dle předchozího odstavce o objektivně technicky zdůvodněnou lhůtu. 
Prodlouženi terminu může být v takovém případě provedeno i pouze formou vzájemného písemného 
souhlasu smluvních stran. Smluvní strana, na jejiž stranu dopadne případ vyšší moci, je povinna o vzniku 
takovéto okolnosti bezodkladně písemně vyrozumět druhou smluvní stranu.

Místo plnění: území hl. m. Prahy. Dílo bude předáno objednateli v místě pracoviště objednatele.

Úhrada ceny dila bude provedena jednorázově po předáni a převzetí řádně dokončeného dila bez vad a 
nedodělků. Fakturu vystaví dodavatel a odešle objednateli po předáni a převzetí díla a odstraněni vad a 
nedodělků, nejpozdčji do 15 dnů po ukončení přejímacího řízeni doloženého předávacím protokolem.

Faktura bude vyhotovena buď elektronicky anebo v listinné formě ve třech vyhotoveních a doručena 
objednateli nejpozději do 15 dnů od dokončeni zakázky, a to podle formy buď do datové schránky 1DDS: 
48ia97h. anebo na adresu:

Hlavní město Praha
Odbor ochrany prostředí MHMP
Mariánské nám. 2/2
110 01 Praha 1

K faktuře bude připojen potvrzený předávací protokol (čl. VIL odst. 2. smlouvy).

Faktura musi mit veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen ..zákon o DPH").
Dále musi obsahovat:
- číslo smlouvy,
- údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v živnostenském rejstříku nebo ve spolkovém rejstříku, případně 

jiném veřejném rejstříku, včetně spisové značky, podnikatel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o 
svém zápisu do jiné evidence;

- číslo účtu, na který bude poskytnuta úplata, toto číslo bude v souladu 
daně pro účely DPH dle § 98 písm. d) zákona o DPH.

V případe, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit 
fakturu dodavateli k doplněni bez proplaceni. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová 
lhůta splatnosti začne plynout od dala doručeni opravené faktury objednateli.



6.

7.

VI. Další práva a povinnosti smluvních stran

1.

2.

3.

4.

5.

6.

VII. Předáni a prevzelí díla

I.

2.

3.

VIII. Vvpověď/Odstoupcní od snilouvy

I.

2.

3.

4

Dodavatel protokolárně předá objednateli požadované výstupy v rozsahu dle teto smlouvy, a to v terminu dle 
čl. IV. odst. 1. této smlouvy.

O předáni a převzetí celého dila bude na základě kontroly sepsán předávací protokol. Objednatel si vyhrazuje 
dobu 7 kalendářních dni na provedeni kontroly celého dila.

Odmitne-li objednatel dilo převzít, je povinen do zápisu uvést důvody tohoto odmítnuti (zejm. kvůli vadám 
dila). Dodavatel je v takovém případě povinen poukázané vady neprodleně odstranit.

Dodavatel je povinen provést dilo kompletně ve sjednaném rozsahu, kvalitě a dohodnutém terminu. Kvalita 
prováděných práci bude odpovídat požadavkům objednatele dle této smlouvy a právním a technickým 
normám.

Cenu veřejné zakázky je možno v průběhu plněni této veřejné zakázky změnit pouze v případě, že dojde ke 
změnám daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši nabídkové (fakturované) 
ceny, a to zejména v případě změny sazby daně z přidané hodnoty. Změna ceny dila bude pro tento případ 
řešena dodatkem ke smlouvě.

Objednatel uhradí fakturu do 21 dnů po jejím obdržení převodem na úěet dodavatele uvedeného v záhlaví 
smlouvy. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 
dodavatele uvedeného v záhlaví smlouvy.

Vykazuje-li dilo již v průběhu prováděni nedostatky nebo je-li prováděno v rozporu s touto smlouvou, je 
dodavatel povinen nahradit ho bezvadným plněním. Pokud dodavatel ve lhůtě písemně stanovené 
objednatelem takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li 
z těchto důvodů objednateli škoda nebo uplatni-li objednatel smluvní pokuty dle čl. X. této smlouvy, je 
dodavatel povinen je uhradit.

Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí insolvenčního soudu o prohlášeni konkursu na majetek dodavatele;
b) insolveněni návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele.

Dodavatel splní povinnost dle této smlouvy řádným a včasným provedením dila a jeho řádným předáním 
objednateli.

Dodavatel provede dilo svým jménem a na vlastni odpovědnost. Dodavatel bude průběžně informovat 
objednatele o stavu rozpracovaného dila. Pokud dodavatel pověří třeli osobu (poddodavatele) provedením 
části dila. odpovídá za výsledek těchto činností objednateli stejně, jako by je provedl sám.

Dodavatel je povinen dodržet při plnění předmětu smlouvy všechny podmínky, které byly předmětem 
hodnotících kritérii v zadávacím řízeni a které dodavatel uvedl v nabídce. Případné změny týkající se údajů, 
jež byly hodnotícími kritérii, musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.

Objednatel je povinen provedené dilo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit dohodnutou cenu za jeho 
provedení.

Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu plnění předmětu smlouvy.

Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 2. tohoto článku je dotčená smluvní strana povinna bez 
zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatněni práva na odstoupeni od smlouvy však neni 
rozhodující, jakým způsobem se oprávněná strana smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečnosti 
opravňujících k odstoupení od smlouvy.



4.

5.

6.

8.

9.

IX. Odpovědnost za vadv

I.

2.

3.

4.

5.

6.

X. Smluvní pokuh. náhrado škod>

Pro případy neplněni povinnosti vyplývajících z teto smlouvy smluvní strany sjednávají tyto smluvní pokuty:1.
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a) Při prodlení dodavatele s předáním řádně dokončeného díla v termínu dle čl. IV. odst. I. této smlouvy 
zaplati dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0.1 % z celkové ceny dila vč. DPH uvedené vél.

Dodavatel odpovídá za to. že dilo je provedeno podle smlouvy a že splňuje požadavky legislativy (platné 
během celé doby plnění veřejné zakázky, tj. ve zněni případných změn) a požadavky objednatele.

Dodavatel poskytuje na provedené dilo záruku po dobu 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předáni 
a převzetí celého a dokončeného dila bez vad a nedodělků.

Pokud dodavatel nechá třetí osobu provádět část dila. odpovídá za takto vzniklé vady objednateli stejně, jako 
by zásahy provedl sám.

Objednatel je v záruční době oprávněn písemně reklamovat u dodavatele bezplatné odstraněni vad 
s uvedením, jak se tylo vady projevuji. Uplatnil právo z vad dila může objednatel nejpozději v poslední den 
záruční doby, přičemž rozhodující je datum odesláni reklamace dodavateli.

Dodavatel je povinen reklamované vady bezplatně odstranit, a to ve lhůtě do 21 dnů od obdržení reklamace 
nebo ve lhůtě. která bude pro tento účel písemně sjednána.

Po dobu reklamace neběží záruční doba.

Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit z důvodů stanovených v občanském zákoníku.

Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupeni od smlouvy podle tohoto článku se 
vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

V případě odstoupeni od smlouvy jednou ze smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnáni 
těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet dodavateli veškeré fakturované a splatné platby. V takovém 
případě se objednatel neocitne v prodleni s úhradou faktur.

Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámeni o odstoupeni oprávněné smluvní 
strany doručeno druhé smluvní straně, a to způsobem uvedeným v čl. XI. této smlouvy. Odstoupením se 
smlouva zrušuje od počátku, neboť částečné plnění nemá samo o sobě pro objednatele význam.

Kterákoli ze smluvních stran je též oprávněna smlouvu zrušil zaplacením odstupného ve výši 5 % z celkové 
ceny dila dle čl. V. odst. 1. (včetně DPH). Pokud jedna ze smluvních stran oznámí druhé smluvní straně, že 
tohoto svého práva využívá, a stanovené odstupné zaplati. zrušuje se smlouva od počátku, tj. od doby svého 
uzavření.

Objednatel může tuto smlouvu vypovědět nebo od ni odstoupit v případě, že jejím dalším plněním by byla 
porušena pravidla uvedená v § 222 zákona, a to zejména navýšením nebo sniženim ceny dila dle 
Čl. V. odst. 1. léto smlouvy o 10 a více procent.

10. Objednatel může závazek ze smlouvy na veřejnou zakázku vypovědět nebo od ni odstoupit, a to bez 
zbytečného odkladu poté, co zjisti, že smlouva neměla být uzavřena, neboť

a) dodavatel měl být vyloučen z účasti v procesu výběru dodavatele.

b) dodavatel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje nebo dokumenty, které neodpovídaly 
skutečnosti a měly nebo mohly mit vliv na výběr dodavatele.

11. Objednatel může závazek ze smlouvy na veřejnou zakázku vypovědět nebo od ni odstoupit, a to bez 
zbytečného odkladu poté, co zjistí, že dodavatel nedodržel povinnosti uvedené v čl. VI. odst. 4. této smlouvy,

12. Výpovědní doba činí 7 kalendářních dni a začíná běžet prvním dnem náslcdujicim po dni doručeni výpovědi 
dodavateli.

13. Odstoupením od smlouvy ani výpovědi nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní 
pokuty a na náhradu škody.



10 dnu. činí

2.

3. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.

XI. Doručováni

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3. Dodavatel bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele ani třetích osob.
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c) Ncdodrži-li dodavatel povinnost dle čl. VI. odst. 4 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla vč. DPH.

V odst. 1 této smlouvy, a to za každý kalendářní den prodleni. Pokud prodleni dosáhne 
smluvní pokuta 0.2 % z této ceny, a to za každý kalendářní den prodleni.

b) Ncodstrani-li dodavatel reklamovanou vadu dle článku IX. odst. 5 této smlouvy, je dodavatel povinen 
objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu, u niž je dodavatel 
v prodleni, a za každý kalendářní den prodleni.

XII. Ostatní ujednáni

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) 
vedené hl. m. Prahou. Tato evidence je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné 
označeni této smlouvy, datum jejího podpisu a text smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že skutečností 
uvedené v této smlouvě nepovažuji za obchodní tajemství ve smyslu íj 504 občanského zákoníku a uděluji 
svoleni k jejich užiti a zveřejněni bez stanoveni jakýchkoli dalších podmínek.

Žádná ze smluvních stran nepostoupí práva a závazky z této smlouvy třetí osobě bez výslovného písemného 
souhlasu druhé strany.

Veškeré písemnosti kromě faktur se doručuji na adresu objednatele nebo dodavatele uvedenou v této smlouvě 
nebo do datové schránky, má-li ji smluvní strana zřízenu. Pokud v průběhu plněni této smlouvy dojde ke 
změně doručovacích údajů některé ze smluvních stran, je tato smluvní strana povinna neprodleně písemně 
informovat druhou smluvní stranu o této změně.

Písemnosti dle odst. I. budou doručeny objednateli na adresu:
Hlavní město Praha
Odbor ochrany prostředí MHMP
Jungmannova 35/29
110 00 Praha 1
IDDS:48ia97h

Písemnosti dle odst. I. budou doručeny dodavateli na adresu:
ENSYTRA s.r.o.
nám. Svobody 931/22
789 85 Mohelnice
IDDS: vci4a7t

Písemnosti zasílané na adresu budou zaslány na dodejku. tj. tak. aby v případě nezastiženi adresáta, 
pisemnost byla uložena na poště, která adresáta o této skutečnosti vyrozumí. Nevyzvedne-li si adresát zásilku 
do 10 kalendářních dnů od uloženi, považuje se poslední den této Ihúty za den doručení, i když se adresát o 
doručeni nedozvěděl.

Písemnost dodaná do datové schránky je doručena okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná 
osoba. Nepřihlásí-li se do datové schránky oprávněná osoba ve lhůlč 10 dnů ode dne dodání, považuje se 
písemnost za doručenou posledním dnem této lhůty.

Smluvní pokuta či náhrada škody sjednaná dle této smlouvy je splatná do 21 kalendářních dnů od doručení 
písemné výzvy k úhradě. Smluvní pokutu uhradí vyzvaná smluvní strana převodem na účet vyzývající 
smluvní strany uvedený ve výzvě. Dnem úhrady se rozumí den připsáni smluvní pokuty ve prospěch účtu 
vyzývající smluvní strany. Možnost námitek proti pohledávce dle příslušných ustanovení občanského 
zákoníku tím není dotčena.



Ve věcech souvisejících s plněním této smlouvy jsou za objednatele oprávněni jednal:4.

XIII. Zvláštní ujednáni o autorských právech

1.

2.

3.

4.

XIV. Závěrečná ustanovení
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Poněvadž v důsledku realizace díla dle této smlouvy dojde ke vzniku autorského dila ve smyslu zákona 
ě. 121/2000 Sb.. autorský zákon, ve znčni pozdějších předpisů (dále jen „autorské dilo“), přechází 
převodítelná autorská práva dodavatele, jeho zaměstnanců a poddodavatclů v níže uvedeném rozsahu na 
objednatele, a to dnem úspěšného předáni a převzetí dila definovaného v Cl. II. této smlouvy. Svoleni k užiti 
autorského dila a převodítelná autorská práva uděluje dodavatel objednateli jako výhradní, převodítelná a 
časově neomezená (dále též ..licence“).
Objednatel je oprávněn upravit či měnit autorské dilo nebo jeho část lakovým způsobem, který nesníží 
hodnotu autorského dila. Objednatel je vždy oprávněn upravit či měnit autorské dilo nebo jeho část, pokud:
- v rámci užiti autorského dila budou zjištěny nové skutečnosti, které nebyly zahrnuty pn zpracováni 

autorského dila. nebo které nebylo možno zjistit a z nich vycházet při zpracováni samotného autorského 
dila;

- budou-li takové úpravy nebo změny nutné k dosaženi primárního účelu, pro který je dilo zpracováváno;
- budou-li takové úpravy nebo změny požadoval oprávněné orgány a další subjekty v rámci řízeni dle 

zvláštních právních předpisů.
V rámci poskytnuté licence je objednatel zejména oprávněn užil autorské dílo pro potřeby vyplývající z účelu 
této smlouvy, ale i pro potřeby prezentace na veřejnosti či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě 
zachycené na jakémkoliv nosiči. Ve smyslu dosaženi účelu pro. který je autorské dilo v rámci předmětu 
plněni zpracováváno pak také i v dalších případech dle uváženi objednatele, pokud tim nebude porušen smysl 
a účel této smlouvy a nebude takové užití v rozporu s dobrými mravy.
Pokud by autorská práva náležela třetím osobám, zajisti dodavatel jejich svoleni k převodu autorských práv 
stejného rozsahu a písemné vyhotoveni lakového svoleni předá objednateli společně s dokončenou 
dokumentaci. V případě uplatněni jakýchkoliv nároků třetích osob vůči objednateli z titulu porušeni 
autorských práv poskytne dodavatel objednateli bezplatně veškerou požadovanou součinnost a uhradi 
objednateli veškeré náklady, vyplývající z úspěšného uplatněni nároků třetích osob, a to v plné výši.

Cena za převod autorských práv (odměna autorovi) je součásti ceny dila uvedené v léto smlouvě.

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídi občanským zákoníkem a ostatními obecně závaznými 
právními předpisy.

2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku, který se 
stává po nabyli účinnosti nedílnou součásti této smlouvy.

3. Smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, každý stejnopis obsahuje bez přílohy 8 stran textu. Objednatel 
obdrží čtyři stejnopisy a dodavatel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejněni této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.. 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve zněni pozdějších předpisů, zajistí hl. m. Praha. Smluvní strany zároveň berou na vědomi, 
že tato smlouva podléhá podmínkám a omezením dle zákona o registru smluv a nedojde-li z nějakého důvodu 
k uveřejněni smlouvy v souladu s tímto zákonem do 3 měsíců ode dne uzavření, bude smlouva zrušena od 
počátku. V lakovém případě se smluvní strany zavazuji poskytnout si vzájemně veškerou součinnost k nápravě 
tohoto stavu a uzavřeni nové smlouvy o stejném obsahu.
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Příloha smlouvy:
1. Cenová nabídka dodavatele - (dle čl. V.)

5Za
RNDr. Štěpán

ředitel odboru
K y j o> v s k ý

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami 
prostřednictvím registru smluv.

6. Smluvní strany výslovně prohlašuji, že si smlouvu přečetly a že touto smlouvou projevily svoji vážnou vůli. 
Smlouva se nepřičí dobrým mravům a neodporuje zákonu.

7. Hlavni město Praha zpracovává osobni údaje subjektů údajů v souladu s obecně závaznými právními předpisy, 
zejména se zákonem č. 110/2019 Sb.. o zpracováni osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a 
Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a 
o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. „GDPR"). Bližší informace o zpracováváni 
osobnich údajů jsou uvedeny na webu http://www.praha.eu jnp/cz/o meste/magistrat/gdpr/index.html.

a účinnosti dnem uveřejněni

http://www.praha.eu


Příloha t I Ce-r-s dodavatele (smlouvy Dll/54/13/022192/2022)

3 Nabídková cena

480.000,- bez DPH / jednorázově

Stranka 111

ENSYTRA

Nabídková cena je cenou nepřekročitelnou a nejvýše přípustnou
K ceně bude připočteno DPH v sazbě platné podle právní úpravy ke dni vzniku nároku na odměnu

Nabídka na propočet výhodnosti připojovaných výkonů k 
distribuční soustavě na napéfově niadiné NN

Bod LI. Propočet výhodnosti připojovaných výkonů k 
distribuční soustavě na napěťové hladině NN


