
sMLoUvA o DÍLo

uzavřenápodle $ 2586 a násl. ztkonač,.89l20l2 Sb.' občanský zakoník (dále jen,,občanský
zákoník")

číslosmlouvy objedn ate|e: N3 l l8l 4210 ĺ018

číslosmlouvy zhotovite|ez 1822046

I.
Smluvní stľany

Objednatel: Technická spľáva komunĺkacíhl.m. Pľahy, a.s.
Rásnovka 77018,1l0 00 Praha 1- StaľéMěsto
lČo:oząąlzge
DIČCZ03447286
zapsanáv obchodním rejstříku vedeném Městsk;ým soudem vPraze' oddíl B, vl.
200s9
Bankovní spojení: PPF banka a.s.

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

představenstva
PhDr. Ing. MaĘem Fichtnerem, MBA, místopředsedou
představenstva
Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva
Bc. Fľantiškem Adámkem, členem představenstva
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškeých jejich Dodatků jsou oprávněni zastupovat
objednatele dva členovépředstavenstva společně, z nichž nejméně jeden musí byt
předsedou anebo místopředsedou představenstva.

osoby zmocněné k jednaní ve věcech technických:

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

Zhotovitel: 1) SILNICE GROUP a.s. (ako vedoucí společník)
Na F1orencí2t16ll5,l l0 00 Praha 1 _ NovéMěsto
ICO eZZ 42105
DlČ:CZ62242l05
zastoupena: Ing. Kaľlem Ryplem _ předsedou představenstva

Ing. Petrem Duchkem, MBA _ místopředsedou představenstva
(za společnost jedná kaŹdý samostatně)

2) SYNER' s.r.o. (ako společník)
D-ľ. Milady Horĺíkové58ol7, Liberec IV-Perštýn' 460 01 Liberec
ICO: 482 92 516
DIČ:CZ48292516
zastoupena: Ing. Daliborem Kobrlem _ jednatelem společnosti

JUDr. Robeľtem Špottem, MBA _ jednatelem společnosti
I''g' Lubošem Váňou _ jednatelem spoleěnosti
(Za společnost jednají vŽdy spoleěně alespoň dva jednatelé.)
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tj. spoleěnosti, které jsou sdruženy ve smyslu E2lI6 a násl. zźkonaě.89l20t2 Sb., občanský ztkoník'
ve Śpolečnost Jankovcova' a to na z,áklaďé Smlouvy o společnostič.2018/SoS/018 se spľávcem

spolôčnosti: 5ILNIQE GROUP a.s (veđoucíspolečník)zastupujícím na zátkladé Dohody o plné

moci ze dne 25.06.2018 společníka:SYNER s.ľ.o. (společník)

osoby zmocněné k jednaní:

- ve věcech smluvních: Ing. Karel Rypl, předseda představenstva

Ing. Petr Duchek, MBA, místopředseda představenstva
_ ve věcech technických: Ing. David Cyroň, ředitel oblasti STŘED
- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Jakub Vlk, hlavní stavbyvedoucí

Bankovní spojení:
č.ú.:

Raiffeisenbank, a.s.

s01 700 0130 / ss00

V případě změny údajůuvedených v bodě 1'a 2 člankuI tétosmlouvy je povinna smluvní strana, u

které změna nastala, infoľmovat o nídruhou smluvní stranu, a to pľůkazn;ýmzpůsobem a bez

zbytečnéhoodkladu. V případě, žez důvođůnedodrŽení nebo porušenítétopovinnosti dojde ke

škodě, zavanlje se strana, která škodu způsobila, tuto nahĺaditbezzbýečnéhoodkladu, co k tomu

bude poškozenou stľanou vyzvźna.

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouv.v je zhotovení díla: ,,P+R Sdľuženépaľkoviště Jankovcova, Praha 7,ć.akce

2g3o045* dle projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost Sinpps s r. o.' Dvorecká

38712,147 00Praha4.

Předmětem plnění je novostavba sdruŽeného paľkoviště a rekonstľukce přilehlého chodníku.

Sdru:žená funkce spočíváve vybudovĺínídvou samostaĘých a funkčně oddělených parkovacích

ploch a to

1. odtahového parkoviště pro provozovatele Správa sluŽeb hl.m.Prahy (SS HMP) a

2. paĺkovištěna komunikaci ve smíšenézóně placeného staní.

Předmětná stavba se nachźg1ív Pruzę 7 _ Holešovicích, nedďeko nádtažíHolešovice a je

ohľaničenaulicemi Vrbenského, Argentinská a Jankovcova. Výstavba se týká kompletních

konstľukcíploch pro umístěnípaľkovišt'a vybudování provozního zźnemí,chodníkůa napojení

na komunikaci. Součástístavby jsou i vyvolané přeloŽky IS. Rozsah stavebních prací je deťrnován

v projektu v úrovni PDPS. Součástíplnění je vypracování harmonogľamu qýstavby a návrh đoby

výstavby.

Součástípředmětu plnění je:

o zajištěníDIR,
o projekt a realizace DIO,
o měření hladiny hluku před a po stavbě đlepožadavkůHygienické stanice hl. m. Prahy,

. zpracovĺĺnípodrobné paspoľtizace přilehlých objektů (domů, oplocení apod.) a následné

ľepasportizace po skončenístavby
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Dále jsou součástípředmětu plnění rovněŽ dalšípovinnosti zhotovitele stanovené v ěl. XI. této

smlouvY.
(dále jen ,,dílo").

) díla: Pľaha 7 - Holešovice

3. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v rozsahu azapodminek dohodnutých v této smlouvě,

kjejímuŽ uzavŤenije objednatel opľávněn naztlkladě prováděcí smlouvy mezi hl. m. Pľahou a

objednatelem a realizačníobjednávky akce ze strany hl. m. Pľahy a ve stanovené době předat

dílo objednateli. objednatel se zavazuje, Že dokončenédílo převezme azaplatizajeho zhotovení

dohodnutou cenu.

4. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami výběrovéhořízení, přijatou nabídkou zhotovitele,

předanou projektovou dokumentací, pravomocným stavebním povolením případně ohlášením

stavby a v souladu se stavebním zákonem č.18312006 Sb., v platném znění, a předpisy

souvisejícími.

ilI.
Doba plnění díla

1. Termín zahájení; 09l20I8

Dle vydaného DIR, který zajišťuje zhotovitel ihned po předání místa realizace díla, nestanoví-li
objednatel pozdějšítermín, nejdříve však po nabytí účinnostitéto smlouvy.

2. Termín dokončení:06lŻ019

Lhůta výstavby uvedená v kalendářních dnech činí294

Při pozdním zahtĄeni dila z důvodu prodlení objednatele s předáním místa realizace díla se

termíny dokončenío toto prođleníprodlouží.

3. Zhotovitel se zavazuje při pľovádění díla postupovat řádně a efektivně, aby bylo dílo provedeno
dle vydaného stavebního povolení.

IV.
Cena díla

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu č1.II. tétosmlouvy je stanovena pevnou cenou, jako
nejvýšepřípustná, zahrnujicí všechny náklady souvisejícís kompletním zhotovením díla.

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

DPH: 11434 489,51

Cena celkem včetněDPH : 65 884 439,57

V ceně za zhotovení díla jsou zahrnuty i náklady na vybudování, provoz, udržbu a vyklizení
zařizeni staveniště zhotovitele, zptacování dokumentace skutečnéhoprovedení díla ve 3
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vyhotoveních, věetně geođetickéhozaměření digitální foľmou podle pravidel IPR Praha ve

dvojím vyhotovení, projednání dopravních opatření, zajištěníDIR a jejichrea|izaci, náklady na

skládky přebytečnéhomateriálu, vybouraných konstľukcía hmot.

V ceně jsou zahrnuty i náklady zapÍejímacízkoušky a měření parametrů provozní způsobilosti.

3. Cena můžeb;it změněnapovze dohodou obou smluvních stran foľmou dodatku k této smlouvě

4. Zhotovitel nese nebezpečízměny okolností ve smyslu ust. $ 2620 odst. 2 občanskéhoziákoníku.

v.
Platební podmínĘ

1. objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu ve qýši dohodnuté v č1.[V. Právo fakturovat

vznikne zhotoviteli po provedení prací event. po předání apřevzetipředmětu dílanebo jeho části

za podmínek stanovených v tomto člankuníŽe.

2. Zhotovitel je oprávněn předloŽit dílčífakturu vystavenou na základé objednatelem

odsouhlaseného soupisu provedených prací, přičemŽ faktura bude mítnáleŽitosti daňového

dokladu dle zźkonač,.23512004Sb.' o dani zpřidané hodnoty v platném znéni a bude doplněna

předávacím protokolem dílčíhozdanitelného plnění včetněvšech příloh k němu. Na předávacím

protokolu dílčíhozdanitelného plnění musí b;it výslovně uveden den předáni a pÍevzetídílčího
zdanitelného plnění a podpisy konkľétníosoby předávajícíhoa přebíĄícího.

Veškerédaňovédoklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dĺeztkonač,.23512004

Sb., o dani zpřidané hodnoý, ve znění pozdějších předpisů. V případě, Že daňovédoklady

nebudou mít odpovídajícínáleŽitosti, je objednatel oprávněn zaslatje ve lhůtě splatnosti zpět k
doplnění; splatnost takovéto vrácené faktury v takovém případě nenastává a lhůtasplatnosti

poěíná běžetpoté,co bude doručena faktura náIežitě doplněna ěi opravena.

3. V průběhu prováděných prací budou zhotovitelem vyhotovovány ,,Soupisy provedenýchpraci" a

,,Předávací protokoly dílčíhozdanitelného plnění", kterébudou předloŽeny objednateli ke

kontrole. objednatel je potvrdí, pÍip. zamítne nejpozději do 3 pracovních dnů po předloŽení.

4. Splatnost dílčíchfaktur i koneěné faktury je staRovena na 30 dní po převzeti faktury objednatelem.

Konečná faktura bude vystavena do 15 dnípo ukoněení přejímaciho řízeni doloŽeného

protokolem o předání aptevzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami.

5. Zhotovitel předloŽí jako doklad pro fakturaci dodací liĘ nově dodaného a zabudovaného

materiálu na stavbě.

6. V koneěné faktuře budou ztlčtovány veškerédílčífaktury.

7. Zhotovítel je povinen s poslední fakturou zaslat vyplněnou tabulku aktivace HIM, kteráje nedílnou

pří|ohou tétosmlouvy. V tabulce buđouvyplněny pouze poloŽky týkajici se dané stavby v Kčs

DPH.

VL
PodmínĘ provedení díIa

1. objednatel odevzdázhotoviteli plochu staveniště nejpozději ke dni zahájeni díla. Zápis o předĺĺní

staveniště bude proveden přímo ve stavebním deníku (dále jen ,,SD") nebo bude nedílnou součástí

SD jako jeho příloha.
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2. Doba plnění díla se přiměřeně pľodlužujev následujícíchpřípadech:

a) dojde-li během výstavby ke změně zźsadniho rozsahu díIa a druhu praci na základé Žádosti

objednatele a stľany zahájí jednání o obsahu dodatku ke smlouvě

b) nebude-li moci zhotovitel pokĺaěovat v prováděni dí|a z důvodu na stľaně objednatele, které

bráni tádnému provádění díla

c) při zastavení prací státními a kontľolnímioľgány nebo z důvodu vyššímoci (pokud není

odpovědnost na straně zhotovitele)

d) pľodlen ív znik|é v souvislosti archeologickými náIezy .

2. Zhotovitel prohlašuje, Že si prohlédlmístoprovádění díla, seznámil se s místnímipodmínkami a

místo je vhodné k provedení dílaza podmínek sjednaný'ch touto smlouvou. Zhotovitel není

oprávněn prodlouŽit dobu provádění díla čipoŽadovat zvýšeníceny díla, pokud se po podpisu

smlouvy ukáži jakékoli okolnosti souvisejícís místem provádění díla, které pľovádění dílajakkoli
ztíži,s výjimkou archeologických nálezů. Zjistí-li však zhotovitel při provádění díla skrýé
pŤekáŽky týkajici se místa, kde má bý dílo pľovedeno' znemožřlujícíprovést dílo dohodnutým

způsobem, kterénemohl odhalit ani při vynaloŽení potřebné odbornépéče,oznámi to bez
zbytečnéhoodkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosaŽení dohody o změně díla
můŽe jeho provádění přerušit.

3. Zhotovitel zajistí infoľmování o omezení pľovozu na příslušnémúseku komunikace v souvislosti
s jím prováděnými pracemi, a to formou informačníchtabulí s uvedením počátku a konce twání
praci, které omezení provozu způsobují.Tyto Infoľmativní tabule budou mít schválený rozměr
dopravní značky o rozměľech 1500 x 1000 mm se zaoblenými hĺanami a budou umístěny na

sloupku s reflexními červeno bílými prvky. Zhotovitelje povinen tyto tabule zajistit a po nabyí
účinnostipříslušnéhoopatření obecné povahy (ooP) je umístit v souladu s ooP neprodleně,
nejpozději však v den zapoěetí stavby, na předem určenévhodnémísto. Přesné umístěnítabulí
bude souěástí dopravně inženýrského opatření (DIo), které je součástížádosti o dopľavně
inŽenýľskérozhodnutí (DIR). Po ukončeníomezení provozu' nejpozději však v den předáni di|a,
je zhotovitel povinen týo tabule demontovat. V případě změny doby trváni pracije zhotovitel
povinen zajistit aktualizaci na tabuli uváděných údajů,a to neprodleně od okamŽiku, co bude
změna doby tľvánípľacíznáma. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za dodrženíveškerých
zákonných postupů při umisťovánítěchto infoľmačníchtabulí.

4. Zhotovitel prohlašuje' Že

je schopen zajistit dostatečnémnožstvíasfaltových směsí nutných krealizaci veřejné zakázky
v době jejího plnění, neboť má smluvně zajištěnou dodávku asfaltových směsí pro realizaci
veřejné zakázky, coŽ dokládá smlouvou o budoucí spolupľáci, přičemžtuto smlouvu o budoucí
spolupľáci přikládá jako přílohu k této smlouvě.

5 Vzhledem k výše uvedenému prohlášenív čl.VI.odst.4. tétosmlouvy zhotovitel dokládá plán
dopravní trasy s uvedením vzdáleností k místu plnění YZv kłrl,po které bude zajišťovat včasnou
dodávku potřebného mnoŽství asfaltových směsí na staveniště.

vn.
Kontrola prací a vedení stavebního deníku

1. objednatel je oprávněn pľovádět pruběŽnou kontrolu prací svými pracovníky' resp. osobou
zmocněnou. V případě zjištěnízávaduěiní záznamdo stavebního deníku s požadavkem na jejich
odstľaněníve stanoveném teľmínu.
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2. Stavębní deník bude na stavbě veden ode dnejejího zahajení do řádného ukončeníprací včetně

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

Zźznamyo pruběhu ptaci, kontrolách přejímání prací a všech dalšíchskutečnostech budou

zapisovány denně.

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

Denní zéľ;namybudou čitelnéa objednatel je bude pođepisovatzpůsobem stanoveným v
zápisllna první straně stavebního deníku.

Denní záznamy musí obsahovat zejména množství,místo a způsob provedení práce a

mnoŽství zabudovaného materiálu' údajeo počasí'odběr vzoľků,proveđenáměření, atesty a
jejich vyhodnocení, odchylky od projektu.

Veškerépožadavky zhotovitele vučiobjednateli uvedené ve stavebním deníku musí b;it

podepsĺány objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele nejdéle do 3 pracovních dnů.

3. Po skončenístavby převezme objednatel originál stavebního deníku dle stavebniho zélkona.

4. Současně se stavebním deníkem je nezbytné vést stavební deník vícepraci,ve kterém je zhotovitel

povinen vést veškeľévícepráce včetně jednotkoých cen. Pro jeho vedeniplatí stejnépovinnosti
jako pro stavební deník.

5. Na stavbě bude objednatele zastupovat stavební dozor investora (TDĐ.

vilL
Převzetí díla

1. Po provedení díla, příp. jeho samostatné ěásti vyzve zhotovitel objednatele k předaní a převzeti

dokončeného díla zápisem do stavębního deníku nejméně 1 týđenpředem. Přejímacířízenísę

uskutečnív místě provádění díla. objednatel sę zavazuje přejímaciÍizeni v této lhůtě zahájit.

2. o přejímacimÍízenise vyhotovi zźryis,který podepíšízástupci obou smluvních stran. Drobné

vaĘ a nedodělky, které samostatně ani ve spojení sjinými nebľáníužívźnidíla funkčněči
esteticky, ani vžívánidila podstatným způsobem neomezují' nejsou důvodem, pro kteý by

objednatel mohl převzetí díla odmítnout.

3. V případě zjišténlvadpři přejímacímťlzení,budouĘrto sepsány v zápise o předaní apÍevzeti ďíla

a bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění.
Při přejímacímřizeĺllproodstraněné vađya nedodělky bude posfupováno obdobně dle čl.VIII. odst.

1 - 2 smlouvy.

4. Práce, které budou zakľyty nebo se stanou nepřístupnými, prověří objednatel (TDD na zźl<Iadě

výzvy ve SD minimálně 3 dny předem anebo po telefonické dohodě, nejpozději do druhého

pracovního dne od tďo ýzvy. Pokud tak neučiní,má se zato,že provedené práce jsou provedeny

řádně a zhotovitelje oprávněn pokračovat v dalšíchpracích. Pokud bude objednatel dodatečně

poŽadovat odkrytí těchto ptaci,je zhotovitel povinen tento požadavek splnit. Nebudełi zjištěna

vada' za kterou odpovíđázhotovitel, bude hĺazeno odkľytía uvedení do původníhostavu

objednatelem.

5. Zakłyje-li zhotovitel pľáce před uplynutím lhůty uvedené vpředchozím odstavci bez souhlasu

objednatele, je povinen na Žádost objednatele práce odký a uvést do původníhostavu na svůj

náklad, i kđyžnebude žádná vada zj ištěna.

6. V případě přejímanídílěíěásti stavebního díla musí bý vžďy zhotoven zápis s popisem předávané

části, který podepíšízástupci obou smluvních stran.
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ĺ 7. objednatel poŽaduje, aby zhotovitel předloŽil k přejímacímuŤízenístavby tyto doklady:

originál 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

geometrické plány

zaméŤeni stavby jak v písemnépodobě, tak v digitální formě na CD (lx pro IPR Praha -

Institut plánovaní a rozvoje hlavního města Prahy, Vyšehľadská 57, Praha 2 a lx pro

objednatele: TSK - odd. inf. rozvoje a GIS)

doklad o předání geođet.zaměření na IPR Praha

vyúčtovánílikvidace vybouraného materiálu

hospodaření s odpady' doklad o likvidaci odpadů

vyjádření spľávcůinŽ. síti

Zhotovite|je povinen dodat případnédalšídoklady' kterébude v souvislosti s kolaudačním

řízenim (resp. předěasným uživáním)poŽadovat stavební úřad, Policie ČR,čijiný účastník

kolaudačníhořízeni.

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

obě stľany uzavřou,,Dohodu o předčasnémužívánístavby" dle ust. $ l23 zákonač.18312006 Sb.

o územnímplánovaní a stavebním řádu (stavební zákon), v platném zĺěni.

IX.
Záľučnídoba

1. Záruění doba díla je dohodnuta na 60 měsíců,na vodorovné dopravni znač,ení36 měsíců.

Záručni doba počínáběžetdnem předáním a převzetim díla nebo jednotlivé části díla v případě
pŕevzeti dílapo částech.

2. Záručni doba materiálů nebo výrobků, kterése stanou součástídíla, u nichž výrobce, ČsNĺi
právní předpis stanoví kľatšídobu Životnosti, neŽje dohođnutázźručnídoba,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 pro daný konkrétní
případ s objednatelem v rámci reklamačníhotízení.

5' Zhotovitel je povinen se v obdob í do 2 let od dokončenídílaúčastnitkontroly kvality
realizovaného dílaprováděné správcem komunikace (příslušnýmoblastním správcem
objednatele) na zĺĺkladějeho výzvy.

6' Budou-li při kontrole kvality díladle odst. 5 zjištěny jak éko|ízźxadyčinedostatky' je zhotovitel
povinen je odstranit na svénaklady bez zbyeěného oäkladu.
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x.
Smluvní pokuty

Smluvní stľany sjednávají následujícísmluvní pokuty:

1 . smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s proveden ím dila, a to ve výši 0 ,5 %o ze
sjednané celkové ceny dílazakaŽdý započ,atý den prodlení,

2. smluvní pokuta za porušenípovinnosti zhotovitele provést dílo řádně v souladu s touto
smlouvou, a to ve výši 0,5 %o ze sjednané celkové ceny díla zakaždý započ,atý den, a to aždo
doby uvedení díla do řádného stavu,

3. smluvní pokuta zaprodlení zhotovitele s odstraněním vad dílazjištěných v přejímacimÍizenive
lhůtě sjednané pľo odstranění vad, a to ve výši 0,5 oÁ ze sjednané celkové ceny díla zakaŽd,ou
vadu a kaŽdý započatýden prodlení,

4. smluvní pokuta zapľođlenízhotovitele s odstraněnímzźtručníchvad díla ve lhůtě stanovené v čl.
IX. odst. 4 této smlouvy, a to ve výši 0,1 oÁ ze sjednané celkové ceny díla zakaždouvadu a každý
den prodlení,

5. smluvní pokuta za pľodleníobjednatele s úhradou faktury nebo jejíčásti v dohodnutých
termínech ve výši 0,0I yo z dbůnéčástky zakaždý den prodlení,

6. smluvní pokuta za nesplnění povinnosti zhotovitele pľovéstdílo řádně v souladu s relevantními
pľávnímipředpisy, technickými normami nebo rozhodnutími orgánů státní správy či
samosprávy, a to ve výši 2 oÁ ze sjednané celkové ceny díla zakažđéjednotlivéporušení
povinnosti,

7. smluvní pokuta za porušenípovinnosti zhotovitele postupovat při změně poddodavatele
způsobem stanoveným v čl.XI. odst. 9 této smlouvy ve výši 1%o ze sjednané celkové ceny díla
za každý jednotlivý pŕípad,

8. smluvní pokuta za nepředloženídokladů o pojištěníodpovědnosti zaškodu způsobenou třetí
osobě zhotovitelem na žáđostobjednatele, a to ve qýši 10.000,_ Kč,za kaŽdý započ,atýđen
prodlení.

Celková výšesmluvních pokut je omezena limitem l00 % výšecelkové ceny díla, přičemŽ smluvní
pokuty mohou b;ft kombinovány (uplatnění jedné smluvní pokuty nevyluěuje souběŽné uplatnění
jakékoliv jiné smluvní pokuty).

Uplatnění kterékoliv ze smluvních pokut nezbavuje objednatele právak uplatnění nároku na náhľadu
vznikléškody v plnévýši.

Smluvní pokuta je splatná do 2I dnůpo doruěení výzvy oprávněné smluvní strany druhé smluvní
straně kjejíúhradě.Yýzva musí vždy obsahovat popis a časovéurěení události, kteľá vsouladu
s uzavřenou smlouvou zakládá pľávo účtovatsmluvní pokutu. Smluvní strany sjednávají právo
objednatele provést jednostranný zápoč,eÍvzájemnýchpohledávek, a to i v případě pohledávky nejisté
nebo neuľčitéve smyslu ust. $ 1987 odst. 2 občanskéhozákoníku.

xI.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen umístit na viditelném místě informaění panel stavby. Informačnípanel
musíbý v souladu s Manuálem gľafických a konstrukčníchstandardů pro tvorbu informaěních
panelů staveb Hlavního města Prahy, který zhotovitel obdľŽel jako souěást zadávaci
dokumentace veřejné zakázky, doplněný o QR kód odkazujícína popis stavby na
www.tsk-praha.cz.
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Zhotovitel bere tuto povinnost na vědomí a zavazuje se ji splnit . Zhotovĺtęl dále zajisti týdně

aktualizovaný popis pľůběhustavby pro umístěnína webové stránky www.tsk-praha.cz.

2. Zhotovitel odpovídá zato, Že bude provádět đílos vynaloŽením veškeréodborné péčetak, aby

nedošlo k:

a) porušeníobecně závazný ch předpisů,

b) porušenísmluvních podmínek,

c) poľušeníptíkaztĺdaných obj ednatelem,

d) znićení, ztráté, poškozeníčisníženíhodnoty majetku objednatele, veřejného majetku či
majetku třetích osob.

e) porušeníbezpečnosti pĺáce, zejméĺazź.1ĺ..č,.26212006 Sb., zákoníku práce, v platném znění
azák. č,.30912006 Sb., o zajištěnídalšíchpodmínek bezpečnosti a ochĺany zdraví při pľáci,
v platném zněni.

Za případnéškody, kteľévzniknou v souvislosti s činnostízhotovitele' nese tento zhotovitel
plnou odpovědnost. Této odpovědnosti se však můŽe částečněnebo úplně zprostit, pokud
jednoznačně a nezpochybnitelně prokáŽe, Že škoda vznikla vjednoznačnépříčinnésouvislosti s

příkazem objednatele a přitom zhotovitel objednatele na možný vznik této škody předem
pľokazatelně upozornil a objednatel na dodrŽení příkazu výslovně i přes toto upozomění trval.

3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele ve smyslu občanskéhozákoníku smlouva
zanikáke dni doručeníodstoupení zhotoviteli a zhotovitelmá nárok nazap|acení ceny části díla,
která byla provedena do okamŽiku' kdy obdľŽel odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.

4. objednatel si vyhľazuje právo změny termínu tealizace, pokud to dopravní nebo jinépodmínky
budou vyžadovat(poŽadavek oDA MHMP, ľČRata.;. Zhotovitelbere toto ujednání na vědomí,
neboť je srozuměn s tím, Že s ohledem na charakter díla je nezbytné respektovat dopravní a jiné
podmínky.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s místnímipoměľy stavby a ujišťujeobjednatele, žedílo
lze provést za podmínek stanovených touto smlouvou.

6. Zhotovitel se zavazuje kprovedení případných vícepracípoŽađovanýchvůčiobjednateli
investorem, event. kolaudačnímioľgány' a to v termínech jimi předepsanými. Vícepráce
sjednané nad rámec smlouvy formou dodatku ke smlouvě budou zapsány v samostatném deníku
víceprací(SD) a odsouhlaseny objednatelem. V případě neodsouhlasení těchto prací v SD
nebudou tyto práce objednatelem zap|aceny.

Vícepráce s odhadem ceny (vychazejíci zpoložek uvedených v soupisu prací (VV) a
z maximální ceny uvedené v ceníku URS v případě, Že se poloŽka v soupisu pľacínevyskyuje)
budou předloŽeny bez podrobného vyčísleníT-DI' kteĘŕnechá okamŽitě týo víceprácě ..-t'rrálit
řediteli investičníhoúseku objednatele. Vícepráce mohou byt zahájeny ůpo

'ouhlu'u
ředitele

investičníhoúseku' v naléhavých případecľr, tay víceprácô přímó ovlivňují splnění termínu
vydaného DIR nebo bľánídalšímnavazujícímpracím,můžebý dánsouhlas telefonicky.

7' Při přerušení nebo zastavení praci na đilez důvodůna stľaně objednatele zaplati objednatel
zhotoviteli skutečně vynaložeńénaklady s tím spojené.

8' Zhotovitel odpovídá za škody vzniklépři provádění díla objednateli nebo třetím osobám.
9' Zhotovitel uvádí v příloze smlouvy seznam sých poddodavatelů nad 5 % objemu prací

z celkové ceny díla.Zhotovitel se zavazuje v přípađězájmu o zaďání prací poádodavateli
neuvedenému v příloze vyžádatsi předem sóuhlai objednatele

10' Zhotovitel se zavazuje dodrŽovat při provádění díla podmínky stavebního povolení, ohlášení
stavby a veškerých dalšíchvyjádření oigánů státní správy a dotčených organizaci.
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ll. Při realizaci díla budou strany akceptovat podmínky pľováděnídíla dle závazných rozhodnutí
orgánů státní správy.

12. Zllotovitel zajistíDIR, dodržíjeho podmínky a podmínky dopľavníobsluŽnosti a uhĺadí
jakékoliv sankce za jeho porušení.V případě, že opravanebude dokončena v termínu dle DIRu'
si zhotovitel sám a na vlastní náklady zajistí projeđnánía prodlouŽení (vydání) DIRu k řádnému
dokončenípráce.

13. osazení dopravního značeníbude provedeno ođbornouÍiľmou.Zhotovitel se zavazuje, že
dopravní znaěení bude realizovríno dle TP TSK.

14. Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí zařízenístaveniště, včetně projednání jeho umístění'jeho
vytýčenípříp. projednání záboru jeho plochy, záWesy stávajícíchinŽenýrských sítía jejich
výýčenía měření vibrací během stavby.

15. Před předáním díla předá zhotovitel objednateli dokumentaci skutečnéhoprovedení stavby
(DSPS) a veškerédoklady potřebné k řádnému dokončenístavby: nakládĺánís odpady, výsleđky
předepsaných zkoušek, prohlášení o shodě na všechny pouŽité matenály, pľotokoly o materiálu
předaném čivyzvednutém ze skladu objednatele, případně dalšízkoušky předepsané laboratoří
objednatele.

16. Zhotovitel zajistí vypracování projektovérealizaćní dokumentace azźtborveřejného prostranství.

17. Před zahájenim stavby předá zhotovitel objednateli 2 paté RDS a pasportizaci objektů.

18. Zhotovitel bere na vědomí, že použiti ĺĺáhľadníchhmot, materiálů nebo výrobků musí odsouhlasit
obj ednatel a zpracov atel PD.

19. Zhotovitel se zavazuje, žese bude v pruběhu provádění díla řídit technickými normami a
předpisy' které předložil k odsouhlasení objednateli před podpisem smlouvy, a žepři realizaci
budou pouŽity asfaltové směsi, jejichŽ prtlkazni zkoušky předloŽil před podpisem smlouvy
ke schválení objednateli.

20. Zhotovitel se zavazuje, žepředložípři předání díla kontľolnízkoušky materiálů, kterébyly na
stavbě použity, dále přejímacízkoušky hotové úpravy provedené zkušebnílaboratořĺ
akĺeditovanou pro tento typ zkoušek. Dále zhotovitel předložínaměřené hodnoty paľametru
provozní způsobilosti vozovky, eventuálně dalšízkoušky a měření, jak jsou uvedena v zadźxací
dokumentaci stavby. Všechna měření parametru provozní způsobilosti vozovky budou
prováděna podle platnýcn ČsN736175 a736177 zaŤízenimísplňujícímipodmínky těchio norem.

21' Zhotovitel se zavazuje, žezajistí zhotovení geometrických plánů po ukončenístavby.

22. Zhotovitel předá na odd. inf. ľozvoje a GIS dokumentaci skutečnéhoprovedení stavby v dig.
foľmě (referenčnísystém Bpv)' geodetické zaměřeni (papírově a digitálně) apotvrzenío předání
na IPR Praha. Doklad k potvrzení zhotovitel obđržiod TDI dané akce.

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

24. Zhotovitel se zavazuje, Že veškerý dlažebnímatenál, který nebude následně pouŽit zpět na
komunikaci, bude vyčištěna odvezen do skladu objednatele v souladu s přílohou smlouvy
,,Hospodaření s vybouraným materiálemo'.

25. Zhotovitel zajistí vhodným způsobem (např. vhozením informace do poštovníschľánky nebo
jejím umístěnímna vchodové dveře nemovitosti) informování přímo dotčených fyzických a
právnických osob o době trvání, místě a rozsahu prací prováděných na pozenrní komunikaci, a
to nejpozděj i 7 dni pŕed zahájením prací.

xil.
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7. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu trvtni této Smlouvy sjednáno pojištěnísvéodpovědnosti

za škodu způsobenou třetí osobě, a to tak' aby limit pojistného plnění sjednaný zhotovitelem na

základé takové pojistné smlouvy činilpro jednu škodnou událost minimálně 30 000 000'- Kč.
Tento limit nelze nahĺadit kumulací pojistných plnění nazákladé více pojistných smluv.

2. Zhotovitel je povinen předloŽit kdykoliv po dobu twání tétosmlouvy na Žádost objednatele

uzavteĺou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvľzenípříslušnépojišťovny,příp. potvrzení

pojišťovacíhozprostředkovatele (insurance broker), prokazujici existenci pojištěnív rozsahu

požadov aném v předchozím odstavci.

XNI.
Závěrečná ujednání

1. Zhotovitelpodpisem této smlouvy potvrzuje, žese v plném rozsahu seznámil s povahou a

předmětem díla ajsou mu známy veškerétechnické, kvalitativní a jinépodmínky nezbytnék
realrizaci ďila a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení
předmětu ďíIanezbytné. Zhotovitel prohlašuje, žese před podpisem smlouvy podrobně seznámil
se všemi dokumenty tvořícími její přílohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv
nesrovnalosti, které by mu bránily provést díloúplné,odpovídajícíkvality, schopné funkce a
předání objednateli. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškerépráce
trvalého ěi dočasnéhocharakteru včetně materiálu, které jsou obsaŽeny v předané projektové
đokumentaci.Prohlašuje také, Že do ceny díla jsou zahrnuty téžveškerépráce, jejichŽ provedení
by měl zhotovitel v rámci svéodboľnézpůsobilosti předpokládat.

2. Zhotovitel se zavazuje, žena zźkladě předloŽeného haľmonogramu pľacívypracuje ve
spolupráci s objednatelem platební kalendář.

3. Změny tétosmlouvy mohou bý realizovány pouze formou písemných dodatků podepsaných
opľávněnými zástupci obou smluvních stran

4. otazky touto smlouvou neupľavenése budou řídit příslušnýmiustanoveními občanského
zákoníku.

5. Tato smlouva je sepsána ve ětyřech vyhotovenich, znichŽkaždémá platnost originálu.

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

7 ' Smluvní strany prohlašují,Že skutečnosti uvedenév této smlouvě nepovaŽují za obchodní
tajemství ve smyslu $ 50ł občanskéhozákoníku a udělují svolení k jejich uŽití i zveiejněníbez
stanovení jakýchkoli dalšíchpodmínek, v platném zněni.
Zhotovitel neposkytne žáďnéinformace týkajicise prováděného díla dalšímosobám, s výjimkou
opľávněných zástupců objednatele.

8' Tato smlouva nabývá úöinnosti dnem jejího uveřejnění v ľegistru smluv.
9' Každá ze smluvních stľan potvrzuje' že pŕi sjednávání této smlouvy postupovala čestně a

transparentně a souěasně se ,ururii", ze iakto bude postupovat i při p1nění této smlouvy a
veškeľýchěinnostech s nísouvisejícich. Smluvní stľany potvrĄí,žese seznámily se zásadami
Criminal compliance pľogramu teinnĺcke správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen,'CCP"),
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které jsou uveřejněny na webovských stránkách objednatele' zejména s Kodexem CCP azavazuji

se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahudodrŽovat. Každáze smluvních stran se zavazuje,

Že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodnépodezření na spáchání trestného ěinu

čik jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla b;it přičtena ođpovědnost

podle zźk.č,.4I8l20I1 Sb., nebo nevznikla tľestníodpovědnost jednajícíchosob podle zák.č,.

4012009.

10. Nedílnou součástítéto smlouvy jsou přílohy:
_ Podrobný harmonogram prací

- PoloŽkovýrozpočet

- Seznampoddodavatelů

- Smlouva o budoucí spolupráci
_ Plán dopravní trasy s uvedením vzđálenostík mísfu plnění YZv km, po které bude zajišťovat

včasnou dodávku potřebného mnoŽství asfaltových směsí na staveniště
_ Hospodďení s vybouraným materiálem

- 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.r.o. _ příloha

vo1ná

V Pľaze, dne
71. 09, 2018

Y Praze, dne 04.09.2018

objednatel

PhDr,l

hl. m.

h, il{BA

ott,MBA

jednatel spol.
SYNER, s.r.o.
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