
Smlouva o poskytování služeb
(dále jen ,Smlouva"Č. 2018/oMp/..d£h

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,občanský
zákoník"), mezi těmito smluvními stranami:

i. Městská část Praha 10
se sídlem: Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10
IČO: 00063941
DIČ: CZ00063941
zastoupená: Ing. Vladimirem Novákem, starostou
ke smluvnímu jednání oprávněna Ing. Filip Koucký, vedoucí OMP
bankovní spojeni: Česká spořitelna a. s., č. ú. 27-2000733369/0800

(dále jen ,Objednatel" nebo též jen ,,PlO") na straně jedné

a

2. SGS Czech Republic, s.r.o.
se sídlem: Praha 5, Stodůlky, K Hájům 1233/2, psč 155 00
IČO: 485 89 241
DIČ: CZ48589241
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C., vložka
18205
zastoupená: RNDr. Janem Chocholem, jednatelem
osoba oprávněná jednat ve věcech smlouvy:
bankovní spojeni: Komerční banka a.s.,

(dále jen ,,Poskytovateľ') na straně druhé

(objednatel a Poskytovatel dále společně též jen ,,Smluvní strany" nebo jednotlivě též
jen nSmluvní strana")

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

a) Objednatel vyhlásil veřejnou zakázku ,,OVĚŘENÍVÝSKYTU AZBESTU v OBjEKTU ÚMČ PRAHA
10" (dále jen ,,Veřejná zakázka");

B) Poskytovatel podal k žádosti Objednatele nabídku o zadáni Veřejné zakázky;

C) nabídka Poskytovatele byla vybrána Objednatelem jako nejvhodnější;

BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUjÍCÍ:

Článek I.
Předmět Smlouvy

1.1 Předmětem této Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnout Objednateli služby
spočÍvajÍcĹ v ověřeni výskytu azbestu v objektu úřadu MČ Praha 10. Předmět plnění dle
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této Smlouvy je specifikován v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy (dále
jen »SIužby").

1.2 Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele zaplatit Poskytovateli odměnu za
jim poskytnuté Služby Objednateli za podmínek dle této Smlouvy.

Článek Il.
Poskytování Služeb

11.1 Poskytovatel prohlašuje, že disponuje odbornými znalostmi a technickým vybavením
nezbytným pro poskytováni Služeb.

11.2 Služby budou Poskytovatelem Objednateli poskytovány a zajištěny za podmínek
uvedených v této Smlouvě a v Zadáni pro Veřejnou zakázku.

11.3 Poskytovatel je oprávněn poskytovat Služby pro Objednatele prostřednictvím třetích
osob pověřených k tomu Poskytovatelem a způsobilých pro poskytováni Služeb.
V případě, že bude Poskytovatel bude poskytovat Služby prostřednictvím třetích osob,
pak Poskytovatel odpovídá za poskytování Služeb jako by je poskytoval sám.

!!.4 Objednatel bere na vědomi, že všechna stanoviska, informace, konzultace a zprávy, at'
již písemná nebo ústni, poskytnutá Poskytovatelem Objednateli dle této Smlouvy, jsou
určena výhradně k využiti ze strany Objednatele. Objednatel prohlašuje, že žádné
stanovisko, informace, konzultace nebo zprávy poskytnuté Poskytovatelem nebo
získané s přispěním Poskytovatele nebudou použity jakýmkoli jiným způsobem a za
jakýmkoli jiným účelem než za účelem realizace Veřejné zakázky a že nebudou
zveřejňovány, rozšiřovány, citovány, zmiňovány či předávány jakýmkoli třetím osobám
bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.

11.5 Poskytovatel nebude v prodlení s plněním své smluvní povinnosti, jestliže svou
povinnost nemůže splnit v důsledku toho, že neobdržel nezbytné informace od
Objednatele.

11.6 Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za přesnost nebo úplnost informaci
poskytnutých dle této Smlouvy Objednateli v případě, že nebyly Poskytovateli
poskytnuty materiály a podklady k řádnému plněni Služeb ze strany Objednatele nebo
byly Poskytovateli tyto materiály a podklady předány neúplné či nepravdivé. To se
vztahuje j na případ, kdy Objednatel použije jakékoli informace poskytnuté Objednateli
Poskytovatelem na základě této Smlouvy k jinému účelu, než k jakému byly
Poskytovatelem při vypracování určeny.

117 Objednatel je oprávněn požadovat po Poskytovateli uhrazeni smluvní pokuty za prodlení
sjednaného termínu řádného ukončeni plněni Veřejné zakázky (předáni kompletně
dokončeného díla) výlučně z důvodů na straně Poskytovatele, a to ve výši 0,01 % ze
sjednané celkové odměny za každý započatý den prodlení.

11.8 Poskytovatel poskytuje Objednateli na hmotně zachycené výsledky poskytování Služeb
dle této Smlouvy záruku 6 měsiců. Záruční doba počíná běžet od okamžiku předáni a
převzetí hmotně zachycených výsledků poskytováni Služeb mezi Smluvními stranami.
Při jakémkoliv neoprávněném zásahu do hmotně zachycených výsledků poskytováni
Služeb Objednatelem či jinou osobou nezmocněnou k tomu Poskytovatelem v době
trvání záruční lhůty, neodpovídá Poskytovatel za vady, které by tímto zásahem vznikly.
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Článek III.
Práva a povinnosti Smluvních stran

11!.1 Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli potřebnou součinnost při zajišt'ování
poskytování Služeb. Objednatel je na základě žádosti Poskytovatele povinen
poskytnout potřebné materiály a podklady souvÍsejÍcÍ se Službami, bude-li to nezbytně
nutné k řádnému zajišt'ováni poskytováni Služeb. V případě, že Objednatel nesplní svou
povinnost stanovenou v tomto ustanovení Smlouvy ani ve Smluvními
stranami dohodnuté dodatečné lhůtě, neodpovídá Poskytovatel za případnou škodu
tímto způsobenou.

III.2 Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a údajích, popř.
záležitostech Objednatele i třetí strany či stran, o nichž se při činnosti podle této
Smlouvy, resp. v souvislosti s ní, dozví a/nebo které Objednatel označí za důvěrné.
Poskytovatel se rovněž zavazuje, že informace, které takto získá, nevyužije
v obchodním smyslu mimo rámec splnění závazků podle této Smlouvy pro sebe ani pro
jakoukoli třetí osobu či osoby, s výjimkou předáváni informací v souladu s pokyny
Objednatele. Poskytovatel neposkytne žádné informace týkajicI se prováděného díla
dalším osobám, s výjimkou oprávněných zástupců Objednatele. Pro odstranění
pochybností Smluvní strany sjednávají, že výše uvedené neplatí v rozsahu, ve kterém
jsou Smluvní strany vázány povinnostmi příslušných právních předpisů, rozhodnutími
nebo naňzenľmi soudu, správního orgánu či jiného obdobného orgánu. Smluvní strany
prohlašuji, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve
smyslu § 504 občanského zákoníku a uděluji svoleni k jejich užiti a zveřejnění bez
stanovení jakýchkoli dalších podmínek, v platném znění.

ilj.3 Poskytovatel se zavazuje zajišťovat poskytování Služeb s odbornou péčí a v zájmu
Objednatele tak, aby nebyla dotčena práva nebo oprávněné zájmy Objednatele.

111.4 Poskytovatel se zavazuje informovat Objednatele o všech skutečnostech důležitých pro
jeho rozhodování, o kterých se v souvislosti s plněním této Smlouvy dozvi.

111.5 Poskytovatel se zavazuje předat veškeré poskytnuté a nevyužité materiály, které
obdržel v souvislosti s plněním této Smlouvy, zpět Objednateli, a to nejpozději do 1
(slovy: jednoho) měsíce ode dne ukončení této Smlouvy.

Článek lV.
Odměna a platební podmínky

IV.1 Smluvní strany si sjednávají, že Poskytovateli náleží za poskytování Služeb odměna ve
výši dle Přílohy č. 2 této Smlouvy (dále jen ,Odměna"). Odměna je splatná po částech
v členění dle Přílohy č. 2 této Smlouvy, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

IV.2 Odměna je splatná na základě daňového dokladu (dále jen ,,Faktura"), jenž vystaví
Poskytovatel Objednateli do 15 dnů ode dne uskutečněni zdanitelného plnění. Dnem
uskutečnění zdanitelného plněni je den ukončení poskytování Služeb fakturovaných
Poskytovatelem v souladu s Přílohou č. 2 této Smlouvy, nedohodnou-li se Smluvní
strany jinak.

IV.3 Splatnost Faktury činí dle dohody Smluvních stran vždy 30 (slovy: třicet) kalendářních
dnů ode dne jejího doručení Objednateli.

IVA Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že Faktura doručená
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Objednateli nebude obsahovat některou z předepsaných náležitostí nebo ji bude
obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn vrátit takovouto Fakturu Poskytovateli. Lhůta
splatnosti v takovémto případě neběží, přičemž nová lhůta splatnosti počíná běžet až
od doručeni opravené či doplněné faktury.

lV.5 Smluvní strany sjednávají, že v případě prodlení Objednatele s úhradou Odměny, ke
které je povinen na základě této Smlouvy, vznikne Poskytovateli nárok na úhradu úroku
z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek V.
Další ujednání

V,1 Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu Smluvních stran ohledně předmětu této
Smlouvy a nahrazuje v plném rozsahu všechny předchozí smlouvy, dohody a ujednání,

trat' už písemné nebo ústní. Zádná jiná dohoda, prohlášeni, smlouva nebo přislib
neobsažené v této Smlouvě nebo v jejich přílohách, učiněná kteroukoli ze Smluvních
stran nebo oběma Smluvními stranami, nebudou ve vztahu k plnění dle této Smlouvy
pro žádnou ze Smluvních stran závazné nebo účinné. Smluvní strany se dohodly, že při
výkladu této Smlouvy se nepřihhži dle ustanoveni § 556 odst. 2 občanského zákoníku
k praxi zavedené mezi SmluvnIml stranami.

V.2 Smluvní strany výslovně prohlašuji ve smyslu ustanovení § 1722 občanského zákoníku,
že plnění, které je předmětem tohoto závazku odpovídá jejich zájmu.

V.3 Smluvní strany si ve smyslu ustanoveni § 1765 odst. 2 občanského zákoníku ujednaly,
že na sebe přebIrajI nebezpečí změny okdnosti.

V.4 Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva nevyvolává právní následky plynoucI ze
zvyklostľ a zavedené praxe Smluvních stran ve smyslu § 545 občanského zákoníku.

V.5 Smluvní strany si v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 občanského zákoníku
sjednávají, že dispozitivní ustanoveni občanského zákoníku a dalších obecně
závazných právních předpisů mají přednost před obchodními zvyklostmi, a to jak
obchodními zvyklostmi zachovávanými obecně, tak i obchodními zvyklostmi
uplatňovanými v daném odvětvi souvisejícím s předmětem plnění dle této Smlouvy.

V.6 Objednatel prohlašuje, že mu při jednání o uzavřeni této Smlouvy byly sděleny ve
smyslu ustanoveni § 1728 občanského zákoníku všechny skutkové a právni okolnosti
k posouzeni možnosti uzavřít tuto Smlouvu a že neočekává ani nepožaduje od
Poskytovatele žádné další informace v této věci.

Článek Vi.
Doba trvání Smlouvy

VI.1 Plnění Veřejné zakázky bude zahájeno neprodleně po zveřejněni Smlouvy v registru
smluv v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen »zákon o registru
smluv") a bude ukončeno do 7 měsíců od uzavření této Smlouvy, nedohodnou - ii se
Smluvní strany jinak.
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Vl.2 Tuto Smlouvu lze ukončit:

a) písemnou dohodou Smluvních stran,
b) odstoupením od Smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinnosti

druhou Smluvní stranou a dále v případech, kdy je na druhou Smluvní stranu podán
návrh na zahájeni in$o|venčního řízení nebo kdy bylo rozhodnuto o úpadku druhé
Sm|'jvní strany, nebo kdy bylo rozhodnuto o zamítnutí insolvenčniho návrhu pro
nedostatek majetku nebo druhá Smluvní strana vstoupí do likvidace.

\11.3 Smluvní strany se dohodly, že porušení smluvních povinností pokládají za porušeni
podstatné v těchto případech:

a) prodlení Poskytovatele s poskytováním Služeb po dobu delší než 10 pracovních
dnů oproti době sjednané Smluvními stranami pro poskytování Služeb, kdy
Poskytovatel neposkytne Služby ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté
Objednatelem po uplynuti sjednané doby pro poskytnuti Služeb, přičemž platí, že
dodatečná přiměřená lhůta musí činit nejméně 10 (slovy: deset) kalendářních dnů;

b) prodlení Objednatele s úhradou Odměny a/nebo její části po dobu delší než 30
(slovy: třicet) kalendářních dnů;

\/1.4 Odstoupeni od této Smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé Smluvní
straně, přičemž účinky odstoupeni nastávají dnem doručeni písemného oznámení o
odstoupení, popř. dnem, kdy nastaly účinky náhradního doručení podle ustanoveni Vll.3
této Smlouvy.

Vl.5 V případě předčasného ukončení této Smlouvy má Poskytovatel právo na úhradu
poměrné části Odměny za tu část Služeb, které byly řádně Objednateli poskytnuty před
ukončením Smlouvy.

Článek VII.
Doručováni

VILI Veškeré písemnosti či sděleni podle této Smlouvy či s touto Smlouvou souvisejľci se
doručují druhé Smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, a to
prostřednictvím držitele poštovni licence do vlastních rukou s dodejkou, prostřednictvím
kurýra, osobně nebo emailem. Smluvní strany jsou povinny se bez zbytečného odkladu
vzájemně písemně informovat o jakékoli změně své obchodní firmy, adresy pro
doručováni pkemností a nesou plně důsledky porušeni této své informační povinnosti.

V!i.2 V případě doručováni pIsemností či sdělení podle této Smlouvy či s touto Smlouvou
související e-mailem na tyto e-mailové adresy:

Objednatel:
email:
email:

Poskytovatel:
email:
email:

Pkemnosti a sdělení doručovaná e-mailem budou považována za řádně odeslaná či
učiněná okamžikem doručeni pod podmínkou, že druhá Smluvní strana (osoba
oprávněná ve věcech dle této Smlouvy) aktivně potvrdí doručení e-mailové zprávy.
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Vil.3 Smluvní strany se dohodly na tomto náhradním způsobu doručeni všech pkemností
odesílaných v souvislosti s touto Smlouvou. jestliže se prostřednictvím držitele poštovni
licence nepodaří doručit pIsemnost, určenou do vlastních rukou s dodejkou, druhé
Smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, popř. na jinou adresu
následně písemně sdělenou přís]ušnou Smluvní stranou straně druhé, považuje se pro
účely této Smlouvy třetí den ode dne vrácení nedoručené písemnosti za den jejího
doručení, i když se adresát o jejím doručováni nedozvěděl.

Článek VIli.
Protikorupční klauzule ve vztahu k trestní odpovědnosti právnických osob

Vill.1 Smluvní strany se podpisem této Smlouvy zavazují, že při poskytováni Služeb dle této
Smlouvy nebudou vykonávat jakoukoli činnost, která by mohla naplňovat zejména
skutkovou podstatu kteréhokoli trestného činu vymezeného v ustanovení § 7 zákona č.
418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízeni proti nim, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o trestní odpovědnosti právnických osob")
včetně všech forem účastenství, popř. v případech, kde to přichází v úvahu, naplňovat
znaky přípravy ke spáchání kteréhokoli z trestných činů uvedených v § 7 zákona o
trestní odpovědnosti právnických osob, nebo která by byla v rozporu s obecně
závaznými právními předpisy a mezinárodními smlouvami.

Vlll.2 Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednáváni této Smlouvy postupovala čestně
a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této
Smlouvy a veškerých činnostech s ni souvisejÍcÍch. Smluvní strany potvrzují, že se
seznámily se zásadami, které jsou uveřejněny na webových stránkách Objednatele a
zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvnIho vztahu dodržovat. Každá ze smluvních
stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatřeni tak, aby nevzniklo důvodné
podezření na spácháni trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze
smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost zákona o trestní odpovědnosti
právnických osob nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajÍcÍch osob podle zákona č.
40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Vfil.3 Smluvní strany se dále zavazují, že při poskytování Služeb dle této Smlouvy nepoužijí
jakékoli prostředky či jejich část, které obdrželykbdrži od druhé Smluvní strany na
základě této Smlouvy způsobem, který by mohl být považován za jednání nap[ňujÍci
kteroukoli skutkovou podstatu trestného činu vymezeného v § 7 zákona o trestní
odpovědnosti právnických osob, včetně všech forem účastenství, popř. v případech, kde
to přichází v úvahu, naplňovat znaky přípravy ke spáchání kteréhokoli z trestných činů
uvedených v § 7 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob nebo které by bylo
v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a mezjnárodnimj smlouvami.

VHI.4 Smluvní strany se zavazují, že veškeré prostředky, které navzájem obdržely, použijí
v souladu s obecně závaznými právními předpisy a mezinárodními smlouvami výlučně
k poskytování Služeb dle této Smlouvy.

VIIL6 Smluvní strany prohlašují, že veškeré prostředky, které si navzájem poskytly, nepochází
z a nejsou určeny k trestné činnosti.

VIll.7 Porušeni kteréhokoli závazku dle tohoto článku Smlouvy se považuje za podstatné
porušení Smlouvy.
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Článek IX.
Ostatní a závěrečná ustanovení

IX.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a
účinnosti dnem jejího uveřejněni v registru smluv. Smluvní strany výslovně sjednávají,
že uveřejněni Smlouvy v registru smluv dle zákona o registru smluv zajistí Objednatel.

lX.2 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální
evidenci smluv.

IX.3 Otázky touto Smlouvou neupravené se budou řídit přIsIušnými ustanoveními občanského
zákoníku.

IX.4 Při podpisu Smlouvy a veškerých jejich dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele
oprávněné osoby Objednatele.

lX.5 Změny této Smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků
podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.

ľX.6 Je-li jakékoli ustanovení této Smlouvy neplatné či nevynutitelné nebo stane-li se
neplatným či nevynutitelným v budoucnu nebo bude takovým prohlášeno rozhodnutím
soudu či jiného přklušného orgánu, nezpůsobí to neplatnost nebo nevykonatelnost
dalších ustanoveni této Smlouvy. Smluvní strany se zavazuji nahradit takové ustanovení
ustanovením novým, platným a vynutitelným, které svým obsahem nejlépe odpovídá
obsahu a účelu ustanoveni původního, neplatného a nevynutitelného.

IX.7 Seznam příloh:

Příloha č. 1 - Specifikace Služeb Poskytovatele
Příloha č. 2 - Odměna

lX.8 Smlouva je vyhotovena v osmi stejnopisech, z nichž objednatel obdŕží po sedmi z nich
a poskytovatel jeden.

lX.9 Objednatel a Poskytovatel shodně prohlašujI, že se s obsahem této Smlouvy řádně
seznámili, souhlaS s ni a na důkaz toho niže připojuji podpisy oprávněných zástupců.
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Příloha č. 1 - Specifikace Služeb Poskytovatele

Specifikace služeb Poskytovatele

Předmětem služeb je provedení prací souvi$ejÍcÍch s výskytem azbestových materiálů v
budově objektu ÚMC Praha 10, které budou rozčleněny do nás|edujÍcÍch třech etap/fázi:

Fáze I) Průzkum výskytu azbestu

· rešerše podkladů (projekt, technické zprávy apod.)
· vizuálnÍ prohlídka budovy za účelem zjištění rozsahu výskytu azbestu a vytipování

vhodných mist pro odběry vzorků materiálů,

· akreditované odběry vzorků materiálů podezřelých na obsah azbestu

· laboratorní analýzy odebraných vzorků

· analýza rizik
· vypracování Závěrečné zprávy z průzkumu

Fáze íl) Zpracování studie proveditelnosti sanace azbestu
Studie bude zahrnovat:

· kvantifikace azbestových materiálů
· návrh postupu sanace nalezených azbestových materiálů

· stanovení předpokládané ceny projektu sanace azbestu
· stanoveni předpokládané ceny a doby sanace azbestu

· stanoveni předpokládané ceny speciálniho stavebního dozoru nad sanaci azbestu
(supervize)

· stanovení předpokládané ceny a časové náročnosti monitoringu (kontrolní měřeni před,
v průběhu a po ukončeni sanace azbestu)

Fáze III) Monitoring vnitřního prostředí

· akreditované měřeni koncentrace azbestových a ostatních anorganických vláken v
typových prostorách s ohledem na největší výskyt azbestových materiálů nalezených v
1. etapě prací

· vypracování Závěrečné zprávy z monitoringu

Stránka 8 z 9



Příloha č. 2 - Odměna

Celková cena za řádně vykonané činnosti činí:

cena bez DPH 1.728.000,- KČ
21 % DPH 362. 880,- Kč
cena s DPH 2.090.880,- KČ

Odměna bude splatná postupně, po odevzdání jednotlivých části plněni následovně:

1. ETAPA - Průzkum výskytu azbestu

Částka v KČ bez DPH Částka DPH 21% v Kč Částka s DPH v Kč

558 000,- 117 180,- 675 180,-

2. ETAPA - Zpracování studie proveditelnosti sanace azbestu

Částka v KČ bez DPH Částka DPH 21% v KČ Částka s DPH v KČ

645 000,- 135 450,- 780 450,-

3. ETAPA - Monitoring vnitřního prostředí

Částka v KČ bez DPH Částka DPH 21% v KČ Částka s DPH v KČ

525 000,- 110 250,- 635 250,-
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