
SMLoUvA o ľÍr,o
uzavŤenápodle $ 2586 a násl. zákonač,.89l20I2 Sb.' občanskýzákonik (dále jen,,občanský

zákoník")

číslosmlouvy objednatele:A/3/18 l 42t0l018

číslosmlouvy zhotovitelez 1822046

I.
Smluvní stľany

objednatel: Technická spľáva komunikací hl.m. Pľahy, a.s.
Rásnovka 77018,110 00 Praha 1- StaľéMěsto
ĺČoosąąlzaa
DlČ:CZO3447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ptaze, oddíl B, vl.
20059
Bankovní spojení: PPF banka a.s.

ě.ú.2023100003/6000
zastoupená: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou

představenstvä
PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou
představenstva

Filipem Neussęrem, místopředsedou představenstva
Bc. Františkem Ađámkem,členem představenstva
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškeľýchjejich Dodatků jsou opľávněni zastupovat
objednatele dva členovépředstavenstva společně, z nichžnejméně jeden musí být
předsedou anebo místopředsedou představenstva.

osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičníhoúseku
Ing. Stanislav Šebesta' vedoucí oddělení strategických investic
Pavla Malá - technik oddělení strategických investic

Zhotovitel: 1) SILNICE GROUP a.s. (ako vedoucí společník)
Na Florenci2116l15' 110 00 Pľaha 1 - lrlové Město
ĺČo:ezz 42l05
DIČCZ62242IO5
zastoupena: Ing. Karlem Ryplem - předsedou představenstva

Ing. Petrem Duchkem, MBA - místopředsedou představenstva
(za spoleěnost jedná katdý samostatně)

2) SYNER' s.ľ.o. (ako společník)
D-r. Milady Horákové 58017, Libeľec IV-Perštýn, 460 01 Libeľec
ICO: 482 92 516
DIČCZ482925I6
zastoupena: Ing. Daliboľem Kobľlem - jednatelem společnosti

JUDr. Robertem Špottem,MBA - jednatelem společnosti
Ing. Lubošem Váňou _ jednatelem spoleěnosti

. (Za spoleěnost jednají vždyspolečně alespoň dva jednatelé.)
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tj. společnosti, kteľéjsou sdľuŽeny ve smyslu s 2716 a násl. zákonač,.89l20I2 Sb., občanský zákoník,
ve Společnost Jankovcova' ato nazákladě Smlouvy o společnostič.20l8lSoS/018 se spľávcem
společnosti: SILNICE GROUP a.s (vedoucí spoleěník) zastupujícím na základě Dohody o plné
mocĺ ze dne 25.06.20t8 společníka:SYNER s.ľ.o. (společník)

osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Karel Rypl, předseđapředstavenstva

Ing. Petľ Duchek, MBA, místopředseda představenstva

- ve věcech technických: Ing. David Cyroň, řediteloblasti STŘED
- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Jakub Vlk, hlavní stavbyvedoucí

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

č.ú.: 50l 700 0130 / 5500

V případě změny údajůuvedených v bodě I a2 ělállku I tétosmlouvy je povinna smluvní stľana' u
kteľézměna nastala, infoľmovat o nídruhou smluvní stľanu, a to prtlkazným způsobem a bez
zbytečnéhoodkladu. V případě, žęz dtxodůnedodrŽení nebo poľušenítétopovinnosti dojde ke
škodě, zavazuje se strana, ktęľá škodu způsobila, tuto nahľaditbez zbytečnéhoodkladu, co k tomu
bude poškozenou stranou vyzváĺa. '

il.
Předmět smlouly

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: ,,P+R SdľuŽenéparkoviště Jankovcova,Praha 7, č.akce
2930045* dle projektové dokumentace, kterou zptacovala společnost Sinpps s ľ. o.' Dvorecká
38712,147 00Praha4.

Předmětem plnění je novostavba sdruženéhoparkoviště a ľekonstrukce přilehlého chodníku.
SdľuŽená funkce spočíváve vybudování dvou samostaĘých a funkčně oddělených parkovacích
ploch a to

1. odtahového paľkoviště pro provozovatele Spľáva služeb hl.m.Prahy (SS HMP) a

2. paľkoviště na komunikaci ve smíšenézőně placeného stání.

Předmětná stavba se nachźzi v Praze 7 _ Holešovicích,nedaleko nádraži Holešovice a je
ohľaničenaulicemi Vrbenského, Argentinská a Jankovcova. Výstavba se týká kompletních
konstrukcí ploch pľo umístěníparkovišťa vybudování provozního zázemí, chodníkůa napojení
na komunikaci. Součástístavby jsou i vyvolanépřeloŽky IS. Rozsah stavebních prací je definován
v projektu v úľovniPDPS. Součástíplnění je vypľacování harmonogramu výstavby a návrh doby
výstavby.

Součástípředmětu plnění je:

. zajištěníDIR,
o pľojekt a ľealizace DIo,
o měření hladiny hluku před a po stavbě dle požadavkůHygienické stanice hl. m. Prahy,
. zpracování podrobné pasportizace přilehlých objektů (domů, oplocení apod.) a následné

repaspoľtizace po skončenístavby

a-z-



Ik,

m
ne

Dále jsou součástípředmětu plnění ľovněŽ dalšípovinnosti zhotovitele stanovené v čl.XI. této
smlouvy.
(dále jen,,dílo").

2. Místo ľealizace díla: Pľaha 7 - Holešovice

3. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě,
k jejímuŽ uzavřeníje objednatel oprávněn na záklaďě pľováděcí smlouvy mezi hl. m. Pľahou a
objednatelem a realizačníobjednávky akce ze stľany hl. m. Prahy a ve stanovené době předat
dílo objednateli. objednatel se zavazuje, žedokončenédílo převezme azaplatí za jeho zhotovení
dohodnutou cenu.

4' Dílo bude pľovedeno v souladu s podmínkami výběrového Íízení,přijatou nabídkou zhotovitele,
předanou pľojektovou dokumentací, pľavomocným stavebním povolením případně ohlášením
stavby a v souladu se stavebnim zákonem č.18312006 Sb., v platném znění, a předpisy
souvisejícími.

IIL
Doba plnění díla

1. Termín zahájeĺí:09l20I8

Dle vydaného DIR' který zajišťujezhotovitelihned po předání místa realizace díla, nestanoví-li
objednatel pozdějšítermín, nejdříve však po nabyí účinnostitéto smlouvy.

2. Termín dokončení:0612019

Lhůta výstavby uvedená v kalendářních dnech činí:294

Při pozdním zahájení díla z důvodu prodlení objednatele s předáním místa realizace díla se
termíny dokončenío toto prodlení pľodlouŽí.

3. Zhotovitel se zavazýe při provádění dílapostupovat řádně a efektivně' aby bylo dílo pľovedeno
dle vyđanéhostavebního povolení.

IV.
Cena díla

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu č1.II. této smlouvy je stanovena pevnou cenou' jako
nejvýše přípustná, zahľnujícívšechny náklady souvisejícís kompletním zhotovením díla'

2. Celkem cenaza dílo bez DPH : 54 44g 950,06

DPH: 11434 489,51

65 884 439,57Cena celkem včetněDPH :

V ceně za zhotovení ďilajsou zahĺnuty i náklady na vybudování, provoz, údľŽbua vyklizeni
zaÍízenistaveniště zhotovitele, zpĺacovtĺnídokumentace skutečnéhoprovedení díla ve
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vyhotoveních, včetně geodetického zaměření digitální foľmou podle pravidel IPR Praha ve
dvojím vyhotovení, projednání dopravních opatření, zajištěníDIŔ a jejiôh realizaci,náklady na
skládky přebytečnéhomateľiálu, vybouraných konstrukcí a hmot.

V ceně j sou zahmuty i náklady za přejímací zkoušky a měření parametrů pľovoznízpůsobilosti.

3. Cena můŽe byt změněnapoľze dohodou obou smluvních stran foľmou dodatku k této smlouvě
4. Zhotovitel nese nebezpeč,ízměny okolností ve smyslu ust. $ 2620 odst. 2 občanskéhoziákoníku.

V.
Platební podmínĘ

VI.
Podmínky provedení díla

1. objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu ve výši dohodnuté v čl.IV. Právo fakturovat
vznikne zhotoviteli po pľovedeni prací event. po předání apÍevzetípředmětu dílanebo jeho části
zapodmínek stanovených v tomto člráĺkuníže.

2. Zhotovitel je oprávněn předloŽit dílčífakturu vystavenou na základě objednatelem
odsouhlaseného soupisu provedených prací, přičemŽ faktura bude mít náležitosti daňového
dokladu dle zákona č,.23512004 Sb., o dani zpŤidanéhodnoty v platném zněnía bude doplněna
předávacím pľotokolem dílčíhozdanitelného plnění včetněvśec}rpřílohk němu. Na předávacím
pľotokolu dílčího_"danitelného plnění musí byt výslovně uveden

_den
předáni a přeizetí dílčího

zdanitelného plnění a podpisy konkľétníosoby předávajícího a přebírajícího.

Veškerédaňové doklady musejí obsahovat náleŽitosti daňového dokladu dle zźlkonač.23512004
Sb.' o dani zpřidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě' Že daňové doklady
nebudou mítodpovíđajicínálęŽitosti, je objednatel oprávněn zaslaije_ve lĹůtěsplatno'ti

'pět
il

doplnění; splatnost takovéto vľácenéfaktury v takđvémpřípadě nenastává u ihutu splńosti
počínáběžetpoté,co bude doručena faktura nálęžitě doplncna ei opľavena.

3. V pľůběhu pľováděných pľacíbudou zhotovitelem łyhotovovány ,'Soupisy provedený chprací,, a
,,PŤedávací protokoly dílčíhozdanitelného plnění", kterébudou pi.ĺoz"ny objednät.lĺk"
kontrole. objednatel je potvľdí,přip. zamítne nejpozději do 3 pracovních dnů po pĺědlozenĺ.

4. Splatnost dílčíchfaktur i konečnéfakturyje stanovena na 30 dnípo převzetífaktury objednatelem.
Konečná faktuľa bude vystavena do 15 dnípo ukončení_pře''ímacíhoÍízenídoloŽeného
protokolem o předání apŤevzeti dílapodepsaným oběma smluvními stranami.

5. Zhotovitel pteđložíjako doklad pro faktuľaci dodací listy nově dodaného a zabudovaného
materiálu na stavbě.

6. V konečnéfaktuře buđouzučtovány veškeľédílčífaktury.

7 . Zhotovitel je povinen s poslední fakturou zaslatvyplněnou tabulku aktivace HIM, kteráje nedílnou
přílohou tétosmlouvy. V tabulce budou vyplněny pouze položky týkajíci se danéstavby v Kčs
DPH.

1. objednatel ođevzdázhotoviteli plochu staveniště nejpozději ke dni zahájení díla. Zápis o předání
staveniště bude proveden přímo ve stavebním deníku (dále jen ,,SD'o) nebo bude nedílnou součástí
SD jako jeho příloha.
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2. Doba plnění díla se přiměřeně pľodluŽuje v násleđujícíchpřípadech:

a) dojde-li během výstavby ke změně zásadniho ľozsahu dila a druhu prací na základě Žádosti
objednatele a strany zahájíjednání o obsahu dodatku ke smlouvě

b) nebude-li moci zhotovitel pokľačovat v pľováděni díla z důvodu na stľaně objednatele' kteľé
br aní Ť ádnému pľovádění díl a

c) pŤi zastavení pľaci státními a kontrolními orgány nebo zdůvodu vyššímoci (pokud není
odpovědnost na straně zhotovitele)

d) prodlení vzniklév souvislosti archeologickými nálezy.

2. Zhotovitel pľohlašuje, Že si prohlédl místo provádění díla, seznámil se s místnímipodmínkami a
místo je vhodné k provedení dila za pođmineksjednaných touto smlouvou. ZĹotovitel nenĺ
opľávněn prodloužit dobu provádění dílačipoŽadovat zvýšeníceny díla, pokud se po podpisu
smlouvy ukážíjakékoli okolnosti souvisejícís místem pľovádění díla, kteréprovádění äĺá;an<olĺ
ztíži,s výjimkou archeologických nálezű. Zjistí-li však zhotovitel při pľováděnídíla skryté
pŤekážky týkajícíse místa, kde má být dílo pľovedeno, znemoŽňujícíprovéstdílo dohodnutým
způsobem, kterénemohl odhalit ani při vynaloženi potřebné odborné péče,oznámí to bez
zbytečnéhoodkladu objednateli a navľhne mu změnu díla. Do dosaŽení łohody o změně díla
můŽe jeho pľovádění přerušit.

3. Zhotovitel zajistí infoľmování o omezení pľovozu na příslušnémúseku komunikace v souvislosti
s jím pľováděnými pracemi, a to foľmou infoľmačníchtabulí s uvedením počátku a konce trvání
pľaci, které omezení pľovozu způsobují.Tyto Informativní tabule budou mít schválený rozměľ
dopravní značky o rozměľech 1500 x 1000 mm se zaoblenými hľanami a budou umistěny na
sloupku s ľeflexnímičerveno bílými prvky. Zhotovitelje povinen tyto tabule zajistitu po nábytĺ
účinnostipříslušnéhoopatření obecné povahy (ooP) je umístit v souladu

' oop nepľodleně'
nejpozději však v den započetístavby' na předem uľčenévhodné místo. Přesné umístěnítabulí
bude součástídopľavně inŽenýrského opatření (DIo), kteľéje součástíŽádosti o dopľavně
inženýrskéľozhodnutí(DIR). Po ukončeníomezeniprovozu' nejpozději však v đenpředán ídíla,
je zhotovitel povinen týo tabule demontovat. V případě změný^doby trvánípracíje zhotovitel
povinen zajistit aktualiz'aci na tabuli uváděných údájů,a to neprodleně od okamŽiku, co bude
změna doby tľváni pracíznáma. Zhotovitel

''"..
u.śk.ľouodpóvědnost za d,održeníveškeľých

zákonný ch po stupů při umi sťování těchto informačníchtabul í.

4. Zhotovitel prohlašuje, Že

je schopen zajistit dostatečnémnožstvíasfaltových směsí nutných krcalizaci veřejné zakázky
v době jejího plnění, nebot' má smluvně zajišt8nou dodávku ásfaltových směsí pto realizaci
veřejné zakázky, coŽ dokládá smlouvou o budoucí spolupľáci' přičemžtuto smlouvu o budoucí
spolupľáci přikládá jako přílohu k této smlouvě.

5' Vzhledem k výše uvedęnému prohlášenív čl.VI.odst.4. této smlouvy zhotovitel dokláđáplán
{oq1aynĺ trasy s uvedením vzdáleností k místu plnění YZv km,po které bude zajišťovat včasnou
dodávku potřebného mnoŽství asfaltových smcsĺ na staveniště.

VII.
Kontľola pľacía vedení stavebního deníku
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I objednatel je opľávněn provádět průběžnoukontrolu pľacísvými pracovníky, resp. osobou
zmocněnou. V případě zjištěnízavďdučinízáznam do stavebního deníĹu s poŽađavkemna jejich
odstľaněníve stanoveném termínu.
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2. Stavební deník bude na stavbě veden ode dnejejího zahájení do řádného ukončeníprací včetně

doby na odstranění vađa nedodělků, a to způsobem obvyklým dle přílohy č.9 vyhlášky
č).49912006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném zněni.

Záznamy o pľůběhuprací, kontrolách přejímání prací a všech dalšíchskutečnostech budou

zapisovány denně.

Během pracovní doby musí byt stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele.

Denní záznamy budou čitelnéa objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným v
zápisu na pľvnístľaně stavebního deníku.

Denní záznamy musí obsahovat zejména množství,místo a způsob provedení práce a
mnoŽství zabudovaného mateľiálu' údajeo počasí'odběr vzoľků'provedená měření, atesty a
jejich vyhodnocení, odchylky od projektu.

VeškeľépoŽadavky zhotovitele vůčiobjednateli uvedené ve stavebním deníku musí byt
podepsány objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele nejdéle do 3 pracovních dnů.

3. Po skončenístavby převezme objednatel oľiginál stavebního deníku dle stavebniho zákona.

4' Současně se stavebním deníkem jenezbytné vést stavební deník víceprací,ve kterém je zhotovitel
povinen vést veškeľévícepľáce včetnějednotkových cen. Pľojeho vedeníplati stejné povinnosti
jako pro stavębní deník.

5. Na stavbě bude objednatele zastupovat stavębní dozot investora (TDD.

vIIL
Převzetí díla

1. Po pľovedenídí|a, příp. jeho samostatné části vyzve zhotovitel objednatele k předání apievzetí
dokončenéhodíla zápisem do stavebního deníku nejméně 1 týden předem. Přejímacířízeníse

uskutečnív místě pľovádění díla. objednatel se zavazýe přejímacíÍizenív této lhtÍě zahájit.

2. o přejímacím Íízeníse vyhotovi ztlpis, který podepíšízástupci obou smluvních stran. Dľobné
vady a nedodělky' kteľésamostatně ani ve spojení sjinými nebrání uživánídíla funkčněči
esteticky, ani uživánídíla podstatným způsobem neomezují, nejsou důvodem, pľo kteľý by
objednatel mohl převzetí díla odmítnout.

3. V případě zjištěnívad při přejímacímÍizeni, budou tyto sepsány v zápise o předání apÍevzeti díIa
a bude dohodnuta lhůta k jejich odstľanění.
Při přejímaclrntizenipro odstraněné vady a nedodělky bude postupováno obdobně dle čl.VIII. odst.

1 - 2 smlouvy.

4. Práce, které budouzal<ĺyty nebo se stanou nepřístupnými, prověří objednatel (TDD nazźlkladé
výzvy ve SD minimálně 3 dny předem anebo po telefonické dohodě, nejpozději do druhého
pľacovníhodne od tétoýzvy. Pokud tak neučiní,má se zato,že pľovedenépráce jsou provedeny
řádně a zhotovitel je oprávněn pokračovatv dalšíchpľacích.Pokud bude objednatel dodatečně
požadovat odkľytítěchto praci,je zhotovitel povinen tento požadavek splnit. Nebude-li zjištěna
vaďa, za kterou odpovídá zhotovitel' bude hľazeno odkrytí a uvedení do původníhostavu

objednatelem.

5. Zalłyje-li zhotovitel práce před uplynutím lhůty uvedené vpředchozím odstavci bez souhlasu

objednatele, je povinen na Žádost objednatele pľáce odkqit a uvést do původníhostavu na svůj

náklad, i kďyž nebude žadná vada zj ištěna.

6. V případě přejímánídílěíčásti stavebního díla musí bý vžđyzhotoven zápis s popisem předávané

části, kteľý podepíšízástupci obou smluvních stran.
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7 . objednatel poŽaduje, aby zhotovitel předloŽil k přejímacímu Ťizęni stavby tyto doklady:

oľiginál SD
výsledky pľováděných zkoušek předepsaných v PD a příslušnýchCSN čiv technických
předpisech objednatele (TP TSK).
atesty použitých materiálů a pľohlášenío shodě

dokumentaci skutečnéhoprovedení díla v počtu 3 paré

geometľické plány

zamětęni stavby jak v písemnépodobě, tak v digitální foľmě na CD (lx pľo IPR Pľaha -

Institut plánování a rczvoje hlavního města Prahy, Vyšehĺadská 57, Praha 2 a 1x pro

objednatele: TSK - odd. inf' ľozvoje a GIS)

doklad o předání geodet. zamětení na IPR Pľaha

vyúčtovánílikvidace vybouľaného mateľiálu

hospodaření s odpady, doklad o likvidaci odpadů

vyjádření správců inž. síti

Zhotovitel je povinen dodat případnédalšídoklady, kteľébude v souvislosti s kolaudačním
tizęním (resp. předčasným užívánim)požadovat stavební úřad, Policie ČR,čijiný účastník
kolaudačníhoŤízení.

8. V případě předčasnéhoužíváníkomunikace objednatel dílo nepřevezme, přejímku pouze zahájí a

obě stľany uzavřou
',Dohodu

o předčasnémužívánístavby" dlę ust. $ I23 zákonač,. 18312006 Sb.

o územnímplźlnováni a stavebním řádu'(stavební zákon), v platném zněni.

Ix.
Záľučnídoba

1. Zźlruěnídoba díla je dohodnuta na 60 měsíců,na vodoľovnédopľavni znač,ení36 měsíců.

Záruěni doba počínáběžetdnem předáním apřevzetím díla nebo jednotlivéčásti díla v případě
převzetí díla po částech.

2. Záruění doba mateľiálůnebo výľobků,kteľése stanou součástídíla,u nichž výrobce, ČsNoi
právní předpis stanoví kĺatšídobu životnosti, neŽje dohodnutá záručnidoba' končídnem uplynutí
takto stanovené doby Životnosti.

3. objednatel uplatní pľávo ze záruky u zhotovitele písemným oznámením vad díla doručeným na
adresu zhotovitele uvedenou v záhlavi smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně, příp. v době dohodnuté pľođanýkonkľétní
případ s objednatelem v rámci ľeklamačníhořízení.

5. Zhotovitel je povinen se v období ďo 2 let od dokončenídílaúčastnitkontľoly kvality
realizovaného díla pľováděné správcem komunikace (příslušnýmoblastním spľávcem
objednatele) na základě jeho výzvy.

6. Budou-li při kontľole kvality díla dle odst. 5 zjištěny jak ékoli závady činedostatky' je zhotovitel
povinen je odstranit na svénáklady bezzbyeěného odkladu.
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x.
Smluvní pokuĘ

Smluvní stľany sjednávají následujícísmluvní pokuty:

1. smluvní pokuta zaprodlenizhotovitele s pľovedením díla, a to ve výšiO,5 Yo ze
sjednané celkové ceny díla zakažđýzapoč,atý den pľodlení'

2. smluvní pokuta za poľušenípovinnosti zhotovitele provéstdílo řádně v souladu s touto
smlouvou, a to vévýši 0,5 Yo ze sjednané celkové ceny díla zakaždý započ,atý den, a to aždo
doby uvedení díla do řádného stavu,

3. smluvní pokuta zaprodlenízhotovitele s odstraněním vad dílaĄištěnýchv přejímacímÍizenívę
lhůtě sjednané pro odstľanění vad, ato ve výši O,5 yo ze sjednané celkové ceňy díla zakaždou
vadu a kďŽdý započ,atý den prodlení,

4. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstľaněnímzáruěníchvad dílave lhůtě stanovené v čl.
IX. odst. 4 této smlouvy, a to ve výši 0,1 %o ze sjeđnanécęlkové ceny dila zakaŽdou vadu a každý
den prodlení,

5. smluvní pokuta za prodlení objednatęle s úhľadoufaktuľy nebo jejíčásti v dohodnutých
termínech ve výši 0,0 I vo z dlužnéčástĘza každýden pľodlení'

6. smluvní pokuta za nesplnění povinnosti zhotovitele provést dílo řádně v souladu s relevantními
pľávnímipředpisy' technickými noľmami nebo rozhodnutími orgánů státní správy či
samospľávy, a to ve výši 2 %o ze sjednané celkové ceny díla zakaždéjednotlivé porušení
povinnosti,

7. smluvní pokuta za porušenípovinnosti zhotovitele postupovat při změĺépoddodavatele
způsobem stanoveným v čl.XI. odst. 9 této smlouvy ve výši 1 %o ze s1edĺanécelĹovéceny díla
za každý j ednotlivý případ,

8. smluvní pokuta za nepředložení dokladů o pojištěníodpovědnosti zaškodu způsobenou třetí
osobě zhotovitelem na žádost objednatele, a to ve qýši 10.000,_ Kčza uazďy započatý den
prodlení.

Celková výšesmluvních pokut je omezena limitem IOO % výšecelkové ceny díla, přičemžsmluvní
pokuty mohou b;it kombinoviíny (uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje .o.'běžne uplatnění
jakékoliv jiné smluvní pokuty).

Uplatnění kterékoliv ze smluvních pokut nezbawje objednatele prźxak uplatnění náľoku na náhradu
vznikléškody v plné výši.

Smluvní pokuta je splatná do 2I dnůpo doručenívýzvy oprávněné smluvní stľany druhé smluvní
straně kjejíúhradě.Yýzva musí vŽdy obsahovat popis a časovéurčeníudá1osti, kteľá vsouladu
s uzavřenou smlouvou zakláda právo účtovatsmluvní pokutu. Smluvní strany sjednávají právo
objednatele provést jednostranný zápoč,etvzájemných pohledávek, a to i v případäpoĹl"oa.'ľy*3ĺ'te
nebo neuľčitéve smyslu ust. $ 1987 odst. 2 občanskéhozákoníku.

xr.

Ostatní ujednání

Zhotovitel je povinen umístit na viditelném místě infoľmačnípanel stavby. Infoľmačnípanel
musíbý v souladu s Manuálem grafických a konstľukčníchstanđaľdůpro tvoľbu infoľma8ních
panelůstaveb Hlavního města Prahy, který zhotovitel obdrŽel jako součást zadéĺvací
dokumentace veřejné zaktaky, doplněný o QR kód odkazujícína popis stavby na
www.tsk-praha.cz.
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Zhotovitel beľe tuto povinnost na vědomí a zavazuje se ji splnit. Zhotovitel dále zajistí týdně

aktlalizovaný popis pľůběhustavby pro umístěnína webové stľánky www.tsk-praha.cz.

2. Zhotovitel odpovídá zato, žebude pľovádět dílo s vynaloŽením veškeľéodboľnépéčetak' aby
nedošlo k:

a) poľušeníobecně zźxazných předpisů,

b) poľušenísmluvních podmínek'

c) poľušeníptikaz;ůdaných obj ednatelem,

d) zniěeni, ztrź./tě, poškozeníčisníŽeníhođnotymajetku objednatele' veřejného majetku či
majetku třetích osob.

e) poľušeníbezpečnosti pľáce, zejména zák' č,.26212006 Sb', zákoníku práce, v platném zněni
azák. č,.30912006 Sb., o zajištěnídalšíchpodmínek bezpečnosti a ochľany zďraví při pľáci,
v platném zněni.

Za pŤípadnéškody, kteľévzniknou v souvislosti s činnostízhotovitele' nese tento zhotovitel
plnou odpovědnost. Tétoodpovědnosti se však můŽe částečněnebo úplně zpľostit, pokud
jednoznačně a nezpochybnitelně prokáže, Že škoda vznikla v jednoznačnépříčinnésouvislosti s

pŤíkazemobjednatele a přitom zhotovitel objednatele na možný vznik této škody předem
prokazatelně upozornil a objednatel na dodľŽenípřĺkazu výslovně i přes toto upozornění tľval.

3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele ve smyslu občanskéhozákoníku smlouva
zanikáke dni doručeníodstoupení zhotoviteli a zhotovitel má nárok nazaplacení ceny části díla,
která byla provedena do okamŽiku, kdý obdľŽel odstoupení od smlouvy ze stľany objednatele.

4. objednatel si vyhľazuje pľávo změny teľmínurealizace, pokud to dopľavnínebo jinépodmínky
budou vyžadovat(poŽadavek oDA MHMP, ľČnatd.). Zhotovitęlbeľe toto ujednání na vědomí,
neboť je sľozuměn s tím, Že s ohledem na charakteľ díla je nezbytnéľespektovat dopravní a jiné
podmínky.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen S místnímipoměry stavby a ujišťujeobjednatele, že dílo
lze pľovéstzapodmínek stanovených touto smlouvou.

6. Zhotovitel se zavazuje kpľovedení případných vícepracípožadovaných vůčiobjednateli
investorem' event. kolaudačnímiorgány, a to v termínech jimi předepsanými' Vícepľáce
sjednané nad rámec smlouvy formou dodatku ke smlouvě budou zapsány v samostatném deníku
víceprací(SD) a odsouhlaseny objednatelem. V případě neodsouhlasení těchto pľacív SD
nebudou tyto práce objednatelem zaplaceny.

Vícepľáces odhadem ceny (vycházĄíci zpo|ožek uvedených v soupisu prací (Vv) a
zmaximźiníceny uvedęné v ceníku URS v případě, že se položka v soupisu prací nevyskytuje)
budou předloŽeny bez pođrobnéhovyčíslęníTDI, kteľýnechá okamžitě týo vícepľáceschválit
řediteli investičníhoúseku objednatele. Vícepľáce mohou být zahájeny ažpo souhlasu ředitele
investičníhoúseku, v naléhavých případech' kdy vícepráce přímo ovlivňují splnění termínu
vydaného DIR nębo bľánídalšímnavazujicimpracím, műže bý dán souhlas telefonicky.

Ť n.'/. Při přeľušenínebo zastaveni pľacína díIe z đůvodůna stľaně objednatele zaplatí objednatel
zhotoviteli skutečněvynaloŽené náklady s tím spojené.

8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé při pľovádění díla objednateli nebo třetím osobám.

9. Zhotovitel uvádí v příloze smlouvy seznam svých poddodavatelů nad 5 % objemu pľací
z celkové ceny díla.Zhotovitel se zavazuje v případě zájmu o zađáníprací poddodavateli
neuvedenému v příloze l,ryžáđatsi předem souhlas objednatele.

10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla podmínky stavebního povolení, ohlášení
stavby a veškerých dalšíchvyjádření orgánů státní správy a dotčenýchorganizací.

-9-
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11. Při rca|izaci díla budou strany akceptovat podmínky provádění díla dle závazných rozhodnutí
oľgánůstátní správy.

12. Zhotovitel zajistíDIR, dodľžijeho podmínky a podmínky dopľavníobslužnosti a uhľadí
jakékoliv sankce za jeho poľušení.V případě, že optava nebude dokončena v teľmínudle DIRu,
si zhotovitel sám a na vlastní náklady zĄistí pľojednání a pľodlouŽení (vydání) DIRu k řádnému
dokončenípráce.

13. osazení dopravního znač,eníbude provedeno odbornou Íiľmou.Zhotovitel se zavazuje, že
dopravní značcni bude ľealizováno dle TP TSK.

14. Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí zatizęní staveniště, včetně pľojednání jeho umístění,jeho
vytýčenípříp. projednání záboru jeho plochy, záktesy stávajícíchinženýrských sítía jejich
výýčenía měření vibrací běhęm stavby.

15' Před předáním díla předá zhotovitel objednateli dokumentaci skutečnéhopľovedenístavby
(DSPS) a veškerédoklady potřebné k řádnému dokončenístavby: ĺakládání s odpady, výsledky
předepsaných zkoušęk, pľohlášenío shodě na všechny pouŽité mateľiáIy, pľotokoly o mateľiálu
přeđanémčivyzvednutém ze skladu objednatele, přípađnědalšízkoušky předepsané laboľatoří
objednatele.

16. Zhotovitelzajistivypľacování projektovérealĺzačnídokumentace azábor veřejného prostranství.

17. Před zahtĄením stavby předá zhotovitel objednateli 2 paré RDS a pasportizaci objektů.

18. Zhotovitel beľe na vědomí, žepoužitínáhĺadníchhmot, mateľiálůnebo výrobkůmusí odsouhlasit
obj ednatel a zpracov atel PD.

19. Zhotovitel se zavazuje, Že se bude v průběhu provádění díla řídit technickými normami a
předpisy' kterépředloŽil k odsouhlasení objednateli před podpisem smlouvy' a žepŤi realizaci
budou použity asfaltové směsi, jejichž průkaznízkoušky předloŽil před podpisem smlouvy
ke schválení objednateli.

Ż0. Zhotovitel se zavazýe, Že předložípŤi pŤeďaní díla kontrolní zkoušky materiálů, kterébyly na
stavbě použity, dále přejímacízkoušky hotové úpravy pľovedené zkušebnílaboratoří
akľeditovanou pro tento typ zkoušek. Dále zhotovitel předloŽí naměřené hodnoty paľametrů
pľovoznízpůsobilosti vozovky, eventuálně đalšízkoušky a měření, jak jsou uvedena v zadźtvací
dokumentaci stavby. Všechna měření parametľůpľovoznízpůsobilosti vozovky budou
pľováděna podle platných ČsNz:o t z 5 a736I77 zaŤizenimisplňujícímipodmínky těchto noľem.

ŻL Zhotovitel se zavazýe, že zajistí zhotovení geometľických plánů po ukončenístavby.

22. Zhotovitel předá na odd. inf. rozvoje a GIS dokumentaci skutečnéhoprovedení stavby v dig.
formě (ľefeľenčnísystém Bpv), geodetické zaměŤení(papíľově a digitálně) a potvľzenío předání
na IPR Pľaha. Doklad k potvľzenízhotovitel obdrži od TDI dané akce.

23. y případě hlukového měření zajišťovanéhozhotovitelem bude doloženo souhlasné stanovisko
od HSHMP.

24. Zhotovitel se zavazlsje, Že veškerý dlažebni mateľiál' kteľý nebude následně použit zpět na
komunikaci, bude vyčištěna odvezen do skladu objednatele v souladu s přílohou smlouvy
,,Hospodaření s vybouľaným materiálem".

25. Zhotovitel zajistí vhodným způsobem (např. vhozením informace do poštovníschĺánky nebo
jejím umístěnímna vchodové dveře nemovitosti) informování přímo dotčenýchfyzických a
pľávnických osob o době trváni, místě a ľozsahu pľacípľováděných na pozemní komunikaci, a
to nejpozděj i 7 dni před zahájením pľací.

XII.

-10-
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lnutí Pojištění

1,. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu trvání této Smlouvy sjednáno pojištěnísvéodpovědnosti

za škodu způsobenou třetí osobě, ato tak, aby limit pojistného plnění sjednaný zhotovitelem na

základě takové pojistné smlouvy činilpľo jednu škodnou událost minimálně 30 000 000,- Kč'
Tento limit nelze nahľadit kumulací pojistných plnění nazáklađěvíce pojistných smluv.

2. Zhotovitel je povinen předloŽit kdykoliv po dobu tĺvánítétosmlouvy na žádost objednatele

uzavřenou pojistnou smlouvu' pojistku nebo potvľzenípříslušnépojišťovny' příp. potvrzení
pojišťovacíhozpľostředkovatele (insuľance bľokeľ), pľokazujícíexistenci pojištěnív ľozsahu

p ožadov aném v předcho zím odstavci.

XIII.
Záxérečnáujednání

l. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvľzuje, žese v plném ľozsahu seznámil s povahou a
předmětem ďíIa ajsou mu známy veškerétechnické, kvalitativní a jinépodmínky nezbytné k
ręalizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odboľnými znalostmi' které jsou k provedení
předmětu đílanezbytné. Zhotovitel pľohlašuje,že se před podpisem smlouvy podľobně seznámil
se všemi dokumenty tvořícími její přílohy. Kontľolou dokumentace zhotovitel nezjistiljakékoliv
nesľovnalosti, kteľéby mu bránily pľovéstdíloúplné,odpovídajícíkvality, schopné funkce a
předání objednateli. Současně zhotovitel pľohlašuje,Že správně vyhodnotil a ocenil veškeľépráce
trvalého čidočasnéhocharakteru včetněmateľiálu, kteľéjsou obsaženy v předané pľojektové
dokumentaci. Pľohlašuje taté, Že do ceny díla jsou zahrnuty téŽ veškeľépráce, jejichžprovedení
by měl zhotovitel v ľámci svéodborné způsobilosti předpokládat.

2. Zhotovitel se zavazuje, žena základě předloŽeného harmonogramu pracívypľacuje ve
spolupľáci s objednatelem platební kalendář.

3. Změny této smlouvy mohou byt realizovány pouze foľmou písemných dodatků podepsaných
opľávněnými zástupci obou smluvních stľan

4. otázky touto smlouvou neupľavené se budou řídit příslušnýmiustanoveními občanského
zákoníku.

5. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, zníchžkaždémá platnost oľiginálu.

6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím,aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci
smluv Technické správy komunikací hl. m. Pľahy, a.s. (CES TSK) vedęnéTechnickou spľávou
komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a kteľá obsahuje údaje o smluvních
stranách' předmětu smlouvy' číselnéoznač,ęnitétosmlouvy a datum jejího podpisu.

7. Smluvní stľany prohlašují,žeskutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažujíza obchodní
tajemství ve smyslu $ 504 občanskéhozźi<oníkua udětují svolęní k jejich užiti a zveřejněníbez
stanovení jakýchkoli dalšíchpodmínek, v platném znění.

Zhotovitel neposkytne žađnéinfoľmace týkajíci se pľováděného díla dalšímosobám' s výjimkou
oprávněných zástupců objednatele.

8' Tato smlouvanabýváúčinnostidnem jejího uveřejnění v registru smluv.

9' Každá ze smluvních stran potvrzuje, žepři sjednávání této smlouvy postupovala čestně a
tľanspaľentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění tétosmlouvy a
veškeľýchčinnostech s nísouvisejících. Smluvní strany potvrzují, žąse seznámily se zásadamí
Cľiminalcompliance pľogramu Technické spľávy komunikací hl. ń. Pľahy, a.s. (dáie jen,,CCP"
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kteľéjsou uveřejněny na webovských stľánkách objednatele' zejména s Kodexem CCP azavazují
se týo zásady po dobu trváni smluvního vztahudodržovat'Každáze smluvních stran sezavazuje,
Že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodnépodezření na spáchání trestného činu
čik jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost
podle zák.č:. 4l8l20ll Sb., nebo nevznikla tľestníodpovědnost jednajícíchosob podle zák.č,.

40t2009.

10. Nedílnou součástítéto smlouvy jsou přílohy:

- Podrobný haľmonogram prací
_ Položkový rozpočet
_ Seznam poddodavatelů
_ Smlouva o buđoucíspolupľáci
_ Plán dopravní trasy s uvedením vzdáleností k místu plnění YZ v km, po které bude zajišťovat

včasnou dodávku potřebného množstvíasfaltových směsí na staveniště
_ Hospodaření s vybouraným mateľiálem

- Tabulka aktivace HIM
_ Smlouva o společnosti č.2018/SoS/018 - příloha volná

- Dohoda o plnémoci ze dne 25.06.2018 k zastupování společníka:SYNER s.ľ.o. _ příloha
volná

V Pľaze, dne Y Praze, dne

objednatel

PhDr,lng htnet MBA

T omunikací
hl. m.

SILNICE

. Robeľt Špott,MBA
hl. m ednatel spol.

SYNER, s.ľ.o.

'ĺ'L{:ill |]i li' ,lĺ:'ai: , Il
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Ing. Dalibor Kobľle
jednatel spol.
SYNER, s.r.o.
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