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Smlouva o dílo

Číslo smlouvy Objednatele:

Číslo smlouvy Zhotovitele: ........................

uzavíraná dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zák

mezi:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy
Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČO:63834197

DIČ: CZ63834197

bankovní spojení:PPF banka a.s.

č.ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupena: Ing. Ladislavem Pivcem, náměstek ředitele

Zhotovitel: Janus Elektro spol s r.o.

Sokolovská 366/84, 186 00 Praha 8

zastoupen: Jiřím Ryšánkem, jednatel společnosti

IČO: 24165271

DIČ: CZ24 165271

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
v r

c. u.:

Smluvní strany berou na vědomí a uzavírají tuto smlouvu s přihlédnutím k usnesení
Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 40/19 ze dne 19. 6. 2014, jímž bylo zřizovatelem
Objednatele rozhodnuto o převodu veškerých činností příspěvkové organizace na akciovou
společnost Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., jež je obchodní korporací ve

výlučném vlastnictví hlavního města Prahy, přičemž součástí převodu těchto činností je i
převod (postoupení) všech smluvních vztahů příspěvkové organizace na akciovou společnost.
Dodavatel tímto výslovně souhlasí s tím, aby práva a povinnosti Objednatele z této smlouvy
byly k rozhodnému datu převodu činností postoupeny na akciovou společnost Technická
správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., která nastoupí do právního postavení Objednatele.

11 -12-7M6



v

CLI
Předmětplnění

1) Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele zajistit pravidelnou údržbu

uzlových bodů (MOZ, HDŘÚ) optické sítě TSK, kontrolu stojanů a optických
rozvaděčů, kontrolu vedení a stavu optických kabelů a spojovacích modulů. Součástí

je i případná oprava nebo doplnění značení.

2) Revize optických sítí TSK v prostorách DP Metro a regionu Praha, včetně požadavku

na nové trasy a propojení na ODŘÚ a koordinační skříně pro potřeby přenosů
v e

z křižovatek na HDRU.

3) Součástí je i pravidelná údržba projektové dokumentace.

4) Veškeré požadavky na práce budou objednatelem, před zahájením prací, potvrzeny.

Čili
Cena díla

1) Za plný předmět plnění je stanovena měsíční sazba 34.600,-Kč bez DPH

2) Celková cena zakázky, za celou dobu trvání platnosti smlouvy nepřekročí, částku

415 200,-Kč bez DPH, tj. 502 392,-Kč včetně DPH

ČL. III
Platnost smlouvy

\ ) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1 . 1 . 20 1 7 do 3 1 . 1 2. 20 1 7

ČL. IV
Práva a povinnosti smluvních stran

Povinnosti objednatele

1) Objednatel je povinen, před zahájením plnění smlouvy, určit kontaktní osoby, včetně

telefonického spojení a emailové adresy. Tyto osoby jsou oprávněni požadovat

provádění plnění smlouvy.

2) Veškeré změny je Objednatel povinen oznámit Zhotoviteli 3 dny před dnem započetí

prací

B) Povinnosti zhotovitele

1) Poskytovat pohotovost ve dnech pondělí až pátek v době 8 až 16 hod. na stanovených

telefonických a emailových kontaktech, která budou sdělena před započetím plnění

této smlouvy. Kontakty je možné měnit pouze písemným oznámením a to minimálně 3

dny před dnem změny.

2) Informovat kontaktní osoby objednatele o průběhu požadovaných prací v intervalu Ix



ČL. V

Fakturace

1 ) Fakturace bude probíhat měsíčně dle článku II.

2) Faktura bude zaslána na adresu TSK hl. m. Prahy, jako odběratele:

Hlavní město Praha

IČO 00064581

Mariánské náměstí 2, 1 1 0 00 Praha 1

zastoupené TSK hl. m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

Čl. VI

Závěrečné ustanovení

1) Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu smluvními stranami a je účinná od data

uvedeného v článku III.

2) Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že veškeré právní vztahy, které plynou z této

smlouvy se řídí českým právním řádem a to zejména obchodním zákoníkem.

3) Dále prohlašují, že smlouva není uzavřena za nápadně nevýhodných podmínek, což

stvrzují svými podpisy.

4) Veškeré změny této smlouvy je možné provádět pouze po vzájemné dohodě smluvních

stran formou písemného dodatku.

5) Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží na podpis tři

stejnopisy a zhotovitel jeden.

6) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální

evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené

Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje

údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum

jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a udělují svolení

k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

V Praze dne ......3?.' 2016

náměstek ře

objednatel

CKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. ni. PRAKY

110 15 Praha 1, Řásnovka 770/8
- 101 -

jednatel společnosti

zhotovitel

JANUS Elektro, spol. s r.o.

Sokolovská 366/84, 1 86 00 Praha 8

IČ: 241 65 271, DIČ: CZ24165271
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