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Smlouva o dílo
uzavřená podle ustanovení $ 2586 a násl. zákona č,.8912012 Sb., občanskýzákoník,

v platném znění

(dále jen ,,smlouva")

CI. I
Smluvní stľany

l) Objednatel:
sídlo:
zastoupena:

ICO:
DIČ:
bankovní spojení:
čísloúčtu:

Městská část Pľaha 5
nám. 14. října 138l/4,Praha 5, PSČl5O 22
Ing. Pavlem Richterem' staľostou
0006363 l
c200063631
Česká spořitelna a.s.

2000857329/0800

ADVISIA s.ľ.o.

Perneľova 659131a, Praha 8, PSČ186 00
Ing. Robeľtem Weiszem, jednatelem společnosti
246686r3
c224668613
KB, a.s.

I 15-6330102t710100

ve věcech smluvních: Ing. Pavel Richter, starosta MČPraha 5

ve věcech administľativně - technických:
Ing. Jan Jiľsa, vedoucí odboru majetku a investic,

Bc. Pavel Vokoun' vedoucí oddělení přípravy a

řípľavya

(dále jen ,, objednatel ", na Straně jedné)

2) Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
lČo:
DIČ:
bankovní spojení
č.ú.:

osoba oprávněnajednat
Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických: Ing. Tomáš Weiser, tet''

(dále jen ,,zltotovitel", na stľaně druhé)
(společně pak ,,smluvní strany")

uzavírajípodle ustanovení $ 2586 a následujíci zák. ě.89lŻ0l2 Sb., občanskéhozákoníku, v
platném znění tuto smlouvu o dílo (dále jen ,,Smlouva").
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1)

Ż)

3)

4)

Čl II
Předmět a ľozsah smlouvy

Zhotovitel se zavazuje zhotovit pľo objednatele dílo, jehož předmětem je provedení
akce: ,,Technická studie navýšení kapacity paľkovacího stání v ulici Roentgenova,
k. ú. Motoloo.
Předmětem smlouvy je vypracování technické studie o dvou variantách paľkování
v ulici Roentgenova, k. ú. Motol, Pľaha 5, kteľou budou dotčeny následující pozemky:
a) vaľianta parkoviště - pozemky S p. č. 373154,373155,373135, k. ú. Motol, Praha 5;
b) vaľianta paľkovacího domu _ pozemky s p. ě. 373154,373155,373ll,37315],37712,
373153,373l59,53012,373135, k. ú. Motol' Pľaha 5.

Studie bude navľŽena v souladu s městskou hľomadnou dopravou.
Předmět díla musí obsahovat následující:
a) půdorysy řešící zák|adní rozměrové, modulové a kooľdinační rozměry stavby;
b) tabulky s výpisem účelu jednotlivých místností a jejich ploch;
c) aľchitektonické pohledy včetně materiálového řešení;
d) situaci stavby na pozemku s návazností na infrastrukturu a světové stľany;
e) propočet investičních nákladů dle metody obestavěného prostoru;

Ð zák|ađni informace o konstrukčním řęšení stavby;
g) napojení objektu na inŽenýľské sítě.
Rozsah díla se specifikuje následujícím způsobem
a) ověření limitů zastavitelnosti a výtěŽnosti z hlediska závazných regulativů

platného územního plánu hl. m. Prahy a doporučení dle vyhlášky č.501/2006 Sb.,
o obecných poŽadavcích na využivání űzemi a vyhlášky ě.Ż6812009 Sb., o
technických poŽadavcích na stavby - stanovení maximální zastavěné plochy na
pozemku, podíl zelených ploch napozemku, maximální kapacity hrubé pod|ažni
plochy a maximálního počtu nadzemních podlaŽí nově navrŽeného objektu.

b) ověření předpokládaných podmínek pľo novou ýstavbu v lokalitě vyplývající
ze zásad památkové péče ochľany památkově chľáněných objektů a městských
památkovýchzőn.

c) ověření možnosti přípustné funkční náplně nově navrŽené výstavby pro vybrané
lokality dle závazných regulativů platného územního plánu hl. m. Prahy _ návrh
funkční skladby nově navľŽeného objektu dle jednotlivých přípustných druhů
jejího využiti.

d) Pokud je to navľŽeným funkčním vyuŽitím poŽadováno, budou ověřeny zźlkladní
světelné podmínky v prostoľách nově navrŽeného objektu, prověřen bude i
dopad - případné zastíněnĺ - okolních stávajících domů nově navrženým
objektem.

e) ověření kapacity dopravy v klidu dle závazných a dopoľučených regulativů
(variantně ďe ČSN 736110 a vyhlášky č,. 5012006 Sb., o obecných požadavcích
na využivání uzemí a vyhlášky ě.26812009 Sb., o technických poŽadavcích na
stavby) v návaznosti na maximální kapacitu hľubých podlaŽních ploch a
funkčního využití nově navľženého objektu - ověření jakým způsobem lze
požadované kapacity umístit v dané lokalitě, stanovení poměru parkování na
teľénu a paľkování v podlaŽĺch objektu.

Ð Prověření základních moŽností dopravního napojení nově navrŽeného objektu
na stávající dopravní infrastrukturu, popřípadě návľh jejích nutných úpľav
vyvolaných novou výstavbou na pozemku.

g) Stanovení limitů, ochľanných pásem a dalších vyplývajících pľostoľových
omezení pro nově navrŽenou výstavbu, ověření bude pľovedeno na základě

Ż



(Ásr
A5 č. 0028/0 ĺoN4.I/t7

J
ověření všech dostupných informací o podzemní a nadzemní dopľavní a
technické infrastruktuře týkající se dané lokality.

5) Dílčím a funkčním výsledkem plnění díla bude vŽdy technická studie pro každý
jednotlivý nově navrŽený objekt tak, aby jí bylo moŽno následně efektivně využií.
Jednotlivé dokumenty souboru musí splňovat veškeľé požadavky a obsahovat náleŽitosti
poŽadované dotčenými pľávními předpisy a metodikami.

6) Konečným výsledkem plnění díla bude poŽadovaná technická studie pro všechny nově
navtžené objekty dle této smlouvy.

7) Podkladem pľo uzavření této smlouvy na sluŽby je nabídka zhotovitele ze dne
18. 05' 2017, která byla nazákladě zađávaciho řizení malého ľozsahu vyhlašovan ého za
podmínek av souladu se zásadami stanovenými v $ 6 a$Ż7 zákonaé.13412016 Sb', o
zadávtlni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mimo režimtohoto zákona,
vybrána j ako nejvýhodněj ší.

CI. ilI
Práva a povinnosti smluvních stľan

1) Zhotovitel je povinen zahájit svou ěinnost ihned po podpisu smlouvy oběma stranami a
při realizaci předmětu díla je povinen postupovat bez zb5,tečného pľodlen í při zachováni
lhůt sjednaných dle této smlouvy.

2) Zhotovitel je povinen pŕi realizaci díla postupovat podle pokynů objednatele. Zhotovitel
je povinen při výkonu své činnosti písemně upozornit objednatele na zřejmou
nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít pro objednatele za následek vznik šŘody.
V případě, že objednatel i přes upozornění zhotovitele na splnění pokynů tľvá,
neodpovídá zhotovitel za škodu takto vzniklou.

3) Zhotovitel je povinen při své činnosti sledovat veškeľé změny pľávních a souvisejícĺch
předpisů (včetně metodik) v oblasti zhotovování předmětu díla tak' aby činnośt pro
objednatele vykonával vždy v souladu s platnou právní úpravou.

4) Zhotovitel je povinen průběŽně vľacet objednateli veškeľé doklady, evidence, atd', kteľó
od objednatele nebo za něho pÍevzal k výkonu činností podle této smlouvy, jakoži
takové doklady, které při činnosti pro objednatele vývořil nebo vytvořit nechal,
vztahujicÍ se k jednotlivé vybrané budově.

5) objednatel' ľesp. jím pověřená osoba, a zhotovitel vŽđy sepíší zápis o tom, kteľé
doklady, evidence, atd. byly předány, ľesp. svěřeny druhé smluvní stľaně.

6) Zhotovitel odpovídá za škodu na věcech' dokladech a ostatních nosiěích převzatých od
objednatele k výkonu činností podle této smlouvy, ledaŽe tuto škodu nemohl odvrátit
ani při vynaloŽení veškeľé odboľné péěe.

7) Zhotovitel je oprávněn při zaŕizování činností ve prospěch objednatele pouŽít třetích
osob. Náklady takto vzniklé nese zhotovitel. Za úkony těchto osob odpovídá v plném
ľozsahu zhotovitel tak, jakoby je vykonal sám.

8) Zhotovitel se zavazuje uchovat v tajnosti veškeľé infoľmace' okolnosti a údaje, které se
dozvěděl v souvislosti a při plnění předmětu této smlouvy pľo objednatele, ledaŽe se
týo informace, okolnosti a údaje stanou obecně známýmijinak než prostřednictvím
objednatele. Tento závazek ztstává v platnosti i po ukončení této smlouvy.

9) Pľo splnění zhotovitelovy povinnosti řádně zhotovit dílo a dodat je objeđnateli se
stanovuje lhůta dle čl. V. Doba plnění díla.

l0) Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje řádně zhotovit dílo ve stanoveném
termínu a převést vlastnické právo k němu na objednatele. objednatel se zavazuje řádně
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a včas zhotovené dílo převzít,zaplatit smluvenou cenu díla ve stanovené lhůtě a po dobu
účinnosti smlouvy poskytnout součinnost ve smluveném ľozsahu.

1l) o dílčích dodávkách technické studie pľo jednotlivé nově navrŽené objekty bude
odpovědnými zástupci zhotovitele a objednatele vŽdy podepsán předávací protokol'
Závazek zhotovitele řádně zhotovit celé dílo se povaŽuje za splněný dnem
oboustranného podpisu koneěného předávacího protokolu.

lŻ) Technická studie bude vyhotovena v 5 (pěti) paré a rovněŽ lx v digitální podobě na CD
v editovatelných foľmátech EXCEL, woRD, PDF a DWG.

13) Zhotovitel odpovídá objednateli za škody jím způsobené při provádění dila, |ędaže
prokáŽe, že tyüo škody byly způsobeny okolnostmi vylučujícími odpovědnost.

cl. ry
Cena díla

l) Cena díla je dohodou smluvních stľan stanovena jako cena smluvní

Technická studie navýšení kapacity paľkovacího stání v ulici Roentgenova' k. ú. Motol

- Cena bez DPH
- DPH vevýšiZIoÁ
- Celková cena vč. DPH}I%

369.000'- Kč
77.490,-Kě

446.490'-Kč,

2)

3)

l)

2)

Změna (překročení) celkových cen je moŽné pouze v případě, Že v pruběhu ľealizace
předmětu plnění veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH' V tomto případě bude
celková cena upravena podle výše sazeb DPH platných ke dni vzniku zdanitelného
plnění.
Celková cena obsahuje veškeľé náklady zhotovitele nutné k řáđnému provedení dila a
zhotovitel zaruěuje její úplnost a neměnnost.

cl. v
Doba plnění díla

Před odevzdáním díla vrozsahu dle čl. II bude odevzdána pracovní verze technické
studie a to do 4 týdnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stľanami.
Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo v rozsahu čl. II do 2 týdnů po
odsouhlasení pracovní vęrze studie objednavatelem.

CI. VI
Platební podmínky

Zhotovitel vystaví po řádném pľovedení technické studie pro nově navržené objekty
fakturu - daňový doklad na cenu dle čl. IV odst. l této smlouvy. K vystavení faktury je
zhotovitel oprávněn ke dni předání apŕevzeti části díla objednatelem. Protokol o předání
apřevzeti dílatvoří přílohu faktuľy. Fakturamusí splňovatná|eŽitosti daňového dokladu

t
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Ve smyslu ustanovení zákona č,'23512004 Sb. Pro splatnost faktury se stanovuje lhůta 30
dnů ode dne jejího pľokazatelného doručení objednateli.
objednatel je opľávněn vrátit zhotoviteli před dnem splatnosti fakturu' kteľá nemá
náleŽitosti uvedené v odstavci l, případně má jiné vady, s uvedením důvodu vľácení.
Zhotovitel je povinen podle povahy závad faktuľu opravit, případně vystavit novou.
Vľácením faktuľy přestává běŽet původní lhůta splatnosti. Lhůta béŽí znovu ode dne
doručení faktury opľavené ěi nově vystavené.
objednatelova platební povinnost se vŽdy povaŽuje za splněnou dnem, kdy je příslušná
částka připsána ve pľospěch účtu zhotovitele u peněŽního ústavu, identifikovaného v
záh|avi smlouvy. Prodlení s úhľadou můŽe zhotovitel postihnout úľokem z pľodlení ve
vyši 0,02570 z dlužné částky zakaždý i započ,atý den prodlení.
Pokud je zhotovitel v pľodlení s předáním díla, je objednatel oprávněn požadovat po
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,025%ő z celkové ceny zakázky zakaŽdý i započ,atý
den prodlení. Zhotovitel je v prodlení s plněním díla, pokud objednatel nepřevezme
předmět díla věas abezvýhrad.

CI. VII
Záruka

Zhotovitel poskyne objednateli od data podpisu předávacího pľotokolu díla
opľávněnými zástupci objednatele i zhotovitele záruku za bezvadnost a kvalitu
předaného díla po dobu 3 let.

čl vru
Práva duševního vlastnictví

Zhotovitel se zavazuje, že při poskytování sluŽeb neporuší práva třetích osob, kteľá
těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských
práv a pľáv pľůmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje' Že objednateli uhľadí
veškeľé náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli
vzniknou v důsledku uplatnění práv třetích osob vůči objednateli v souvislosti s
poľušením povinnosti zhotovitele dle předchozi věty'
Bude-li výsledkem nebo součástí poskytovaných sluŽeb i dílo, které je předmětem
autoľských práv, pľáv souvisejících s pľávem autorským či předmětem práv
pořizovatele kjím pořízené đatabáz| poskytuje zhotoviteljako autor objednateli ode
dne předání takovéhoto díla objednateli na neomezenou dobu pľo území celého světa,
výhľadní licenci k užití díla všemi způsoby uŽití v neomezeném ľozsahu' přičemŽ výše
odměny za poskytnutí licence je jiŽ zahmuta v ceně poskytovaných sluŽeb. objednatel
je zźtľoveň opľávněn upravit či jinak měnit dílo, jeho název, spojit dílo s jiným dílem či
zaÍadit díla do díla souboľného. objednatel můŽe ýše uvedenou licenci poskýnout
jako podlicenci nebo postoupit třetím osobám dle výběru objednatele, přičemŽ
zhotovitel s tímto výslovně předem souhlasí. objednatel není povinen licenci vyuŽit.
Bude-li výsledkem nebo součástí poskytovaných sluŽeb i zaměstnanecké či kolektivní
dílo, které je předmětem autorských práv, práv souvisejících s právem autorským ěi
práv pořizovatele k jím pořízené databázi, postupuje zhotovitel jako zaměstnavatel či
osoba, z jejihož podnětu a pod jejímŽ vedením je dílo vytvářeno a pod jejimžjménem
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4)

r)

1)

2)

2)

je dílo uváděno na veřejnost, ke dni předání takovéhoto díla právo výkonu majetkových
práv autoľa k dílu na objednatele, přičemž výše odměny za postoupení je již zabrnuta
v ceně poskytovaných sluŽeb. Zhotovitel prohlašuje, Źe autor svolil i ke zveřejnění, k
úpľavám, zpracováni včetně překladu, spojení s jiným dílem' zařazení do díla
soubomého, k dokončení svého zaměstnaneckého díla, jakož i k tomu, aby poskytovatel
uváděl zaměstnanecké dílo na veřejnost pod svým jménem, že autor výslovně souhlasil
s dalším postoupením výkonu těchto pľáv na objednatele a z objednatele na třetí osoby.
Poskýovatel pľohlašuje, že všem autoľům poskytl dostatečnou přiměřenou odměnu a
že všechny závazky poskytovatele vůči autorovi jsou vypořádány.
Zhotovitel výslovně pľohlašuje, Že je plně opľávněn disponovat právy k duševnímu
vlastnictví včetně výše uvedených autoľských ptáv, a zavazuje se za tímto účelem
zajistit řádné a nerušené uživání díla objednatelem' včetně případného zajištění dalších
souhlasů a licencí od autorů děl v souladu s autoľským zákonem, popř. od vlastníků
jiných pľáv duševního vlastnictví v souladu s právními předpisy. Poskýovatel se
zavazuje, Že objednateli uhľadí veškeľé nfülady' výdaje, škody a majetkovou i
nemajetkovou újmu, kteľé objednateli vzniknou v důsledku toho' že objednatel nemohl
dílo užívat řádně a neľušeně.

člx
Povinná ustanovení

Smluvní stľany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna v registru
smluv za podmínek zákona č,. 34012015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
někteľých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registľu smluv, ve znění pozdějších
předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou. Smluvní stľany
souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů ve smlouvě, která bude zveřejněna v
registľu smluv podle věty první. Smluvní stľany pľohlašují, Že skutečnosti obsažené ve
smlouvě nepovaŽují za obchodní tajemství ve smyslu $ 504 oběanského zákoníku a
udělují svolení k jejich užití a zveřejněnĺ bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
Tímto se Ve smyslu ustanovení $ 43 odst. 1 zákona č,. l3ll2000 Sb., o hlavním městě
Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvľzuje, žebyly splněny podmínky pľo platnost
pľávního jednání městské části Pľaha 5, a to usnesením RMČ č,. 25l7O5l2O|7 ze dne
31.05.2017.

cl. x
Zá'ľěrečná ustanovení

Po dobu platnosti této smlouvy o dílo má zhotovitel povinnost mít uzavřenou pojistnou
smlouvu uzavřenou v minimální výši pojistné částky 1 mil. Kč.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stľanami a
účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákonaě.34012015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti někteých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
ľegistru smluv, platném zněni.
Tuto smlouvu je možné ukončit písemnou výpovědí objednatele i zhotovitele bez
uvedení důvodu. Výpovědní doba ěiní 2 měsíce a počíná běŽet pľvním dnem měsíce
následujícího po měsíci, v němŽ byla výpověď doručena druhé smluvní stľaně'
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Zhotovitel se zavazuje dokončitveškeľá zadáni, která byla objednatele m zadánake dni
podání výpovědi.
Yzé$emná ptáva a povinnosti neupravené v tétosmlouvě se řídíplatnými právními
předpisy'
Změny a doplňky této smlouvy mohou bý provedeny pouze formou písemnéhododatku
podepsaného oběma smluvními stľanami.
Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichžposkytovatel obdľŽíčtyři stejnopisy
a příjemce jeden stejnopis.
Nedílnou součástítéto smlouvy je příloha Doklad o pojištěníodpovědnosti zhotovitele.
Smluvní strany prohlašují, Že smlouvu sepsaly nazáklaáěpravdiv;;ch údajů,jejich pľavé
a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhoäných podmín.t ,

'111lo.ruu
,i

přečetli, s jejím obsahem souhlasí ana dtlkaztoho připojují svépodpisy.

6)

7)

8)

Příloha č'l: Varianta 1 - Řešenéuzemípaľkovištěv ulici Roentgenova, k. ú.Motol, Pľaha 5
Příloha č'.2: Yarianta 2 - Řešenéuzemi paľkovacího domu u uĺi.i Roentgenova, k. ú.Motol,
Praha 5

1 6 -ÜÚ_
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Y Prazedne.. y prazedne.. G..G;..b.1L..

za objednatele:
Ing. Pavel Richter,

starosta MčPľaha 5

za zhotovitele;
Ing. Robeľt Weisz

jednatel společnostĺ
ADVISIA s.r.o.í' .\
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