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TSKRP006Q7HV
SMLOUVA

3/4/ym/ ivč. Objednatele

č. Dodavatele 1216690878

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský
zákoník44)

I.
Smluvní strany

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy
Řásnovka 770/8, 1 10 15 Praha 1

zastoupena:

ve věcech smluvních - Ing.Ladislav Pivec, náměstek pro dopravní inženýrství

ve věcech technických - Ing. Jaromír Muchka, vedoucí úseku 7100

IČ: 63834197
DIČ: CZ 63834197
bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 50024-5157-998/6000

Dodavatel: ELTODO, a. s.

Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

Zastoupena: ve věcech smluvních - Ing. Libor Pověj šil
člen představenstva

ve věcech technických - Petr Lukeš
IČO: 45274517
DIČ: CZ45274517
bankovní spojení:
Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
č.ú.: 115017363/0300

V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku I této smlouvy je povinna smluvní
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným
způsobem a bez zbytečného odkladu.

II.
Předmět smlouvy

1 Předmětem smlouvy je Údržba preference MHD na 164 křižovatkách v Praze

Předmět smlouvy je provádění pravidelné údržby autonomního radiového systému
preference MHD, pod označením ELS ARSP, kterou provozuje objednatel v hl. m. Praze.
Jedná se o kontrolní test řídící skříně preference na SSZ a kontrolní test KMIR. Popis
pravidelné údržby ELS ARSP je obsažen v příloze ě. 1 .

Zařízení ELS ARSP je instalováno v prostoru křižovatky jako periferie do řadičů SSZ, na

sloupy VO a SSZ. Toto zařízení tvoří měrné jednotky pro oceňování prací. Počet těchto
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měrných jednotek je uveden také v příloze č. 1 . Všechny práce budou prováděny podle
platných předpisů a norem, zejména ČSN a EN.

2. Rozsah udržované technologie a místo plnění:

164 křižovatek v Praze. Seznam dotčených křižovatek je uveden příloze ě. 2.

Dodavatel se zavazuje řádně provést práce v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této
smlouvě. Objednatel se zavazuje, že za provedení prací zaplatí dohodnutou cenu.

III.
Doba plnění díla

1 . Termín zahájení: bezprostředně po podpisu smlouvy.

Termín plnění: zhotovitel bude provádět práce dle smlouvy po dobu 1 roku od podpisu
smlouvy.

2. Dodavatel se zavazuje při provádění díla postupovat řádně a efektivně.

IV.

Cena díla

1. Cena za provedení prací v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena pevnou cenou, jako
nejvýše přípustná a maximální možná po celou dobu platnosti této smlouvy.

Cena může být navýšena pouze v případě dalších požadavků zadavatele. Cena může být
dále měněna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů
majících vliv na cenu plnění nebo změnou počtu udržovaných jednotek.

Cena celkem bez DPH: 454 916 Kč

DPH: 95 532,36 Kč

Cena celkem včetně DPH: 550 448,36 Kč

V ceně za provedení prací jsou zahrnuty veškeré a konečné náklady nutné pro plnění
předmětu smlouvy.

2. Cena může být změněna pouze dohodou obou smluvních stran formou dodatku k této
smlouvě.

3. Jednotková cena za údržbu 1 SSZ činí: 2 773,88 Kč bez DPH.

V.
Platební podmínky

Dohodnutou cenu uhradí objednatel dodavateli postupně za skutečně provedené práce na

základě oboustranně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu skutečně provedených prací.

2. Faktura (daňový doklad) vystavená dodavatelem musí obsahovat veškeré náležitosti
daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném
znění. V případě, že daňové doklady doručené objednateli nebudou obsahovat některou
z předepsaných náležitostí, nebo ji budou obsahovat chybně, je objednatel oprávněn vrátit
takovou fakturu dodavateli; splatnost takovéto vrácené faktury v takovém případě
nenastává a lhůta splatnosti počíná běžet poté, co bude doručena faktura náležitě
doplněna či opravena.

1.
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3. Veškeré daňové doklady zašle dodavatel na adresu objednatele, avšak vzhledem k tomu,

že objednatel hospodaří s veřejnými prostředky hlavního města Prahy, bude na fakturách
- daňových dokladech dodavatele zohledněna tato skutečnost v údaji „odběratel11 takto:

Hlavní město Praha

IČ: 00064581

Mariánské náměstí 2

110 00 Praha 1

zastoupené TSK hl.m.Prahy

Řásnovka 770/8

110 15 Praha 1

4. Splatnost faktur je stanovena na 21 dní od jejího vystavení, přičemž musí být objednateli
doručena do 10 dnů od jejího vystavení. Konečná faktura bude vystavena do 15 dní po

ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla
podepsaným oběma smluvními stranami.

5. Cena za činnosti v rámci této smlouvy bude v měsících.

VI.

Podmínky provedení prací

1 . Dodavatel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou a s vynaložením
odborné péče, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy
objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny, které objednatel zhotoviteli poskytne
nebo s pokyny jím pověřených osob. Zhotovitel je povinen uhradit veškeré škody na

zdraví a majetku vzniklé porušením předpisů uvedených výše.

2. Dodavatel prohlašuje, že zná podmínky a podklady zadání zakázky, jejíž provedení je
předmětem této smlouvy, že je uznává za rozhodující pro obsah této smlouvy, a že
nabídka podaná v rámci řízení o zakázku obsahuje veškeré práce nutné pro provedení
prací dle této smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými pracovníky, resp.

osobou zmocněnou.

4. Dodavatel prohlašuje, že předmět plnění dle této smlouvy provede vlastními kapacitami.

VII.
Smluvní pokuty

1. Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty:

a) smluvní pokuta za porušení povinnosti dodavatele provést práce řádně v souladu
s touto smlouvou, s relevantními právními předpisy, technickými normami nebo
rozhodnutími orgánů.,

b) smluvní pokuta za prodlení dodavatele při provádění údržby ve výši 0,05 % za

každý den prodlení,

c) smluvní pokuta za porušení povinnosti dodavatele postupovat při změně zajištění
subdodavatelského systému s písemným souhlasem objednatele, a to ve výši 1 % ze

sjednané celkové ceny díla za každý jednotlivý případ,
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d) smluvní pokuta za prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části
v dohodnutých termínech ve výši 0,05 % za každý den prodlení z dlužné částky,

2. Celková výše smluvních pokut je omezena limitem 20 % výše celkové ceny za provedení
prací, přičemž smluvní pokuty mohou být kombinovány (uplatnění jedné smluvní pokuty
nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

3. Uplatnění kterékoliv ze smluvních pokut nezbavuje Objednatele práva k uplatnění nároku
na náhradu vzniklé škody v plné výši.

VIII.
Ostatní ujednání

1. Dodavatel souhlasí s tím, že v případě, že objednateli nebudou přiděleny finanční
prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy, má objednatel právo od smlouvy odstoupit bez
uplatnění sankce. V takovém případě smlouva zaniká ke dni doručení odstoupení
dodavateli a dodavatel má nárok na zaplacení ceny části díla, která byla provedena do
okamžiku, kdy obdržel odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.

2. Dodavatel se zavazuje, že neposkytne žádné informace, týkající se této akce dalším
osobám, s výjimkou ředitele TSK, 1. náměstka ředitele a Ing. Jaromíra Muchky, ved.
oddělení telematických systémů

3. Dodavatel odpovídá za škody vzniklé při provádění prací objednateli nebo třetím osobám
v příčinné souvislosti s porušením povinností dodavatele vyplývajících z této smlouvy
nebo z obecně závazných právních předpisů.

IX.

Pojištění

1. Dodavatel se zavazuje po dobu trvání této smlouvy udržovat pojištění své odpovědnosti
za škodu způsobenou třetí osobě, a to tak, aby limit pojistného plnění sjednaný
dodavatelem na základě takové pojistné smlouvy činil pro jednu škodnou událost
minimálně 1 000 000,- Kč. Tento limit nelze nahradit kumulací pojistných plnění na

základě více pojistných smluv.

2. Dodavatel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost
zadavatele uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny,
příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci
pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci.

X.

Závěrečná ujednání

1 . Dodavatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a

předmětem díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky
nezbytné k realizaci prací a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které
jsou k provedení předmětu smlouvy nezbytné.

2. 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
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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.

Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků

podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

4. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského

zákoníku.

5. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

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.

7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní

tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a

zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, v platném znění.

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

Příloha č. 1 - popis pravidelné údržby ELS ARSP

Příloha č. 2 - seznam dotčených křižovatek

V Praze,

za Technicko

V Praze,

Za ELTODO, a. s.

1 0 -00- 2010

ůvu komunikací hl. m. Prahy

Ing. Ladislav Pivec

náměstek pro dopravní inženýrství

Ing. Libor Povejšil

člen představenstva

**■

-130-
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7/
Příloha č. 2 SOD - seznam SSZ

Číslo Název
1 0.604 ARCHIMEDOVA

BAVORSKÁ NÁROŽNÍ2 5.669

BĚLOHORSKÁ - BOLIVAROVA přechod3 6.186

BĚLOHORSKÁ - FALCKÁ4 6.181

BĚLOHORSKÁ - KU KULOVÁ5 6.122

BROUMARSKÁ6 9.268 OCELKOVÁ

BUDĚJOVICKÁ- ANTALA STAŠKA7 4.598

BUDĚJOVICKÉ NÁMĚSTÍ8 4.416

PETRŽÍLKOVA9 5.517 BUCHAROVA

NÁROŽNÍ10 5.550 BUCHAROVA

BUCHAROVA - PEKAŘSKÁ/ 11 5.498

12 5.513 BUCHAROVA - SEYDLEROVA

ČERNOKOSTELECKÁ - SAZEČSKÁ13 0.632

DOUPOVSKÁ-K HORKÁM14 0.390

DUŠKOVA - MOZARTOVA15 5.596

DUŠKOVA - TOMÁŠKOVA16 5.510

ELIŠKY PŘEMYSLOVNY U LÉKÁRNY17 5.597

EVROPSKÁ18 6.169 VLASTINA

EVROPSKÁ NOVÁ ŠÁRKA19 6.190

EVROPSKÁ přechod DEJVICKÁ20 6.713

EVROPSKÁ SÚDÁNSKÁ21 6.818

EVROPSKÁ - ALŽÍRSKÁ22 6.159

EVROPSKÁ - ČERVENÝ VRCH23 6.119

EVROPSKÁ - DĚDINA24 6.592

EVROPSKÁ - ETIOPSKÁ25 6.138

EVROPSKÁ -GYMNASIJNÍ26 6.115

EVROPSKÁ - HOROMĚŘICKÁ27 6.118

EVROPSKÁ - LIBOCKÁ28 6.123

EVROPSKÁ - smyčka LIBOC29 6.162

EVROPSKÁ - STARODEJVICKÁ30 6.132

EVROPSKÁ - ŠÁRECKÁ31 6.157

EVROPSKÁ - VELESLAVINSKÁ32 6.120

EVROPSKÁ - vozovna tramvají33 6.161

FRANCOUZSKÁ BUDEČSKÁ34 2.366

GENERÁLA ŠIŠKY přechod u sídliště LIBUŠ35 4.722

HROZENKOVSKÁ36 5.561 NA RADOSTI

CHILSKÁ -OPATOVSKÁ37 4.449

JEREMIÁŠOVA ARCHEOLOGICKÁ38 5.493

JEREMIÁŠOVA39 5.539 BAUMAX

JEREMIÁŠOVA BAVORSKÁ40 5.540

JEREMIÁŠOVA LÝSKOVA41 5.541

JEREMIÁŠOVA42 5.542 OISTRACHOVA

JEREMIÁŠOVA JÁCHYMOVSKÁ43 5.543

JEREMIÁŠOVA44 5.544 Z PA

JEREMIÁŠOVA MUKAŘOVSKÉHO45 5.590

JEREMIÁŠOVA - ČERVEŇANSKĚHO46 5.560

JIRÁSKŮV MOST -JANÁČKOVO NÁBŘEŽÍ
JUGOSLÁVSKÝCH PARTYZÁNŮ -TERRONSKÁ

47 5.018

48 6.167

49 5.568 K BARRANDOVU POD HABROVOU

LAMAČOVA50 5.569 K BARRANDOVU

ŠTĚPAŘSKÁ51 5.570 K BARRANDOVU

52 5.499 K BARRANDOVU -KHOLYNI

K HORKÁM ELIŠKY JUNKOVÉ53 0.386

K HORKÁM SLUNEČNÝ VRŠEK54 0.389

K HRNČÍŘŮM55 4.670

56 5.581

57 6.806

přechod V LADECH

KARLICKÁ NÁM. OSVOBODITELŮ
KARLOVARSKÁ Zadní Jiviny

KARLOVARSKÁ - DRNOVSKÁ58 6.127

KARLOVARSKÁ - NA JIVINÁCH, přechod59 6.805

KARLOVARSKÁ - SLÁNSKÁ60 6.126

KARLOVARSKÁ - smyčka tramvají61 6.128

KOMOŘANSKÁ - GENERÁLA ŠIŠKY62 4.446

KOMOŘANSKÁ - K MODŘANSKÉMU NÁDRAŽÍ63 4.474

KOSTELECKÁ rampa CÍNOVECKÁ východ64 8.921

KOSTELECKÁ rampa CÍNOVECKÁ západ65 8.922

KUNRATICKÁ SPOJKA KLABEŠKÁM66 4.729

KUTNOHORSKÁ - K MĚCHOLUPŮM67 0.092

KVĚTN. VÍTĚZSTVÍ68 4.466 SCHULHOFFOVA

KVĚTNOVÉHO VÍTĚZSTVÍ - KE STÁČÍRNĚ69 4.631

LEŠANSKÁ- HLAVNI70 4.444

LEŠANSKÁ -TURKOVA71 4.441

LIBUŠSKÁ- DOBRONICKÁ72 4.489

LIBUŠSKÁ - MASOSPOL73 4.658

MARIÁNSKÁ -U KAMÝKU74 4.486

METEOROLOGICKÁ PŘECHOD75 4.484

METEOROLOGICKÁ - LIBUŠSKÁ76 4.483

MODŘANSKÁ U DOMU SLUŽEB77 4.445

MODŘANSKÁ - ČESKOSLOVENSKÉHO EXILU78 4.453

NA HLAVNÍ přechod U ZASTÁVKY BŘEZIN ĚVES79 8.926

NA PANKRÁCI DĚKANSKÁ VINICE80 4.414



7

přechod81 5.585 NA RADOSTI

NA STRŽI V PODZÁMČÍ82 4.458

NA STRŽI - A.STAŠKA83 4.452

NÁCHODSKÁ VEŽLÍBKU84 9.262

NÁMĚSTÍ BŘÍJANDUSŮ85 0.603

NÁMĚSTÍ MÍRU ANGLICKÁ86 2.316

NÁMĚSTÍ MÍRU JUGOSLÁVSKÁ87 2.362

NÁROŽNÍ POD HRANICÍ88 5.551

NÁROŽNÍ89 5.552 KOC

NOVODVORSKÁ - NOVOPLAZA90 4.425

NOVOPETROVICKÁ - ARCHIMEDOVA91 0.635

92 9.269 OCELKOVÁ BRYKSOVA

OPATOVSKÁ - ARKALYCKÁ93 4.480

OŘEŠSKÁ přechod94 5.810

OSTROVSKÉHO - STROUPEŽNICKÉHO95 5.565

PALACKÉHO NÁMĚSTÍ96 2.013

PALACKÉHO NÁMĚSTÍ - přechod97 2.017

PATOČKOVA BĚLOHORSKÁ98 6.144

PATOČKOVA U DĚLNICKÉHO CVIČIŠTĚ99 6.150

PATOČKOVA - POD DRINOPOLEM100 6.151

PLZEŇSKÁ MAKOVSKÉHO101 6.153

PLZEŇSKÁ - ERBENOVA102 5.647

PLZEŇSKÁ -JINONICKÁ103 5.532

PLZEŇSKÁ - KARTOUZSKÁ104 5.514

PLZEŇSKÁ - KAVALÍRKA105 5.507

PLZEŇSKÁ - MAHENOVA106 5.508

PLZEŇSKÁ - MUSÍLKOVA107 5.526

PLZEŇSKÁ - POD KOTLÁŘKOU108 5.524

PLZEŇSKÁ - PODBĚLOHORSKÁ109 5.519

PLZEŇSKÁ - RADLICKÁ110 5.512

PLZEŇSKÁ - TOMÁŠKOVA111 5.595

PLZEŇSKÁ -VRCHLICKÉHO112 5.509

POČERNICKÁ - LIMUZSKÁ113 0.397

PODOLSKÉ NÁBŘEŽÍ114 4.420 JEREMENKOVA

PRESLOVA - MATOUŠOVA115 5.504

116 5.502 PRESLOVA- V BOTANICE

PRŮMYSLOVÁ -KE KABLU117 0.633

PRŮMYSLOVÁ - RAMPY 3,4118 0.624

PRŮMYSLOVÁ - TEPLÁRENSKÁ119 0.616

PRŮMYSLOVÁ - U STAVOSERVISU120 0.617

PŘÁTELSTVÍ NOVÉ NÁMĚSTÍ121 0,615

122 5.545 RADLICKÁ ZPA

RADLICKÁ U KŘÍŽE123 5.591

REVOLUČNÍ- ŘÁSNOVKA124 1.003

ROZTYLSKÁ125 4.636

ROZTYLSKÁ -HRÁSKÉHO126 4.488

ROZTYLSKÁ - LÁSKOVA127 4.487

ROZVADOVSKÁ SPOJKA ŘEVNICKÁ128 5.538

RYŠAVÉHO - rampy 5. května129 4.412

ŘEPORYJSKÉ NÁM. přechod130 5.811

ŘEVNICKÁ131 5.638 RIENGHOF FÉROVÁ

ŘEVNICKÁ - NA RADOSTI132 5.495

ŘEVNICKÁ -terminál BUS133 5.601

SDO - ŠVEHLOVA134 0.618

ITALSKÁ135 2.318 SEIFERTOVA

SENOHRABSKÁ- HLAVNI136 4.443

SEVEROZÁPADNÍ I ROZTYLSKÉ NÁMĚSTÍ137 4.433

SLÁNSKÁ138 6.116 REINEROVA

SLÁNSKÁ ŽA LÁNSKÉHO139 6.193

SLÁNSKÁ BAZOVSKÉHO140 6.917

SLEZSKÁ -BOLESLAVSKÁ141 3.313

SMÍCHOVSKÁ JÁCHYMOVSKÁ142 5.653

STAROCHUCHELSKÁ NÁMĚSTÍ OMLADINY143 5.562

ŠTEFÁNIKOVA- HOLEČKOVA144 5.515

ŠTÚROVA- přechod145 4.479

TRÉGLOVA přechod146 5.564

U KUNRATICKÉHO LESA - NA OVČÍNĚ147 4.656

U KUNRATICKÉHO LESA - PETÝRKOVA148 4.657

149 0.335 ULICE 28. PLUKU

ÚSTŘEDNÍ -přechod150 0.646

V KORYTECH - KORYTNÁ151 0.369

VÍDEŇSKÁ přechod KBETÁNI152 4.697

VÍDEŇSKÁ -ZÁLESÍ153 4.406

VRCHLICKÉHO - BROŽÍKOVA154 5.520

VRCHLICKÉHO -JINONICKÁ155 5.523

VRCHLICKÉHO - NA POPELCE156 5.521

VRCHLICKÉHO - PRACHNEROVA157 5.522

VRŠOVICKÁ - U VRŠOVICKÉHO NÁDRAŽÍ158 0.355

Výpadová - Lahovický most159 5.742

160 5.566 WERICHOVA DO KLUKOVIC

ZÁLESÍ -SULICKÁ161 4.439

ZÁLESÍ- ŠTÚROVA162 4.438

ZBOROVSKÁ - MATOUŠOVA163 5.015

ZBOROVSKÁ -V BOTANICE164 5.014
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