Smlouva
Smlouva o
o dílo
dílo
uzav ená podle § 25Ř6
zákoník, ve znění
2586 a násl. zákona
Zákona č. Řř/2012
89/2012 Sb., občanský Zákoník,
Znění pozdějších p edpisů
(dále jen „občanský Zákoník“)
zákoník“)

2017/0217

číslo smlouvy objednatele: 201 7/021 7
Zhotovitele:
číslo smlouvy zhotovitele:

62117.1-2
62117.1-2

Studie proveditelnosti
proveditelnosti-– nové odstavné plochy na území MČ Praha 17
I.l. Smluvní strany
Městská část Praha 17
se sídlem:
Žalanského 291/12b, 163 02 Praha 6
zástupce
Zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních: Mgr. Jitka Synková, starostka
teı.:
+420 234
234 683
683 111
111
tel.:
+420
00231223
IČO:
00231223
cz00231223
DIČ:
CZ00231223
Bank. spojení: Česká spo itelna, a. s.
S.
číslo
27-2000700399/0800
čisıø účtu:
27-2000700399/0800
osoby určené ke kontaktu se zhotovitelem
Zhotovitelem jsou:
RNDr. Milan
Milan Svítek,
Svítek, vedoucí
odboru životního
životního prost
RNDr.
vedoucí odboru
edí aa dopravy
prost edí
dopravy ÚMČ
ÚMČ Praha
Praha 17
17

_ referent odboru životního prost edí a dopravy ÚMČ Praha 17
(dále jen „objednatel“)
aQ)
VIN Consult s.r.o.

se sídlem:
Jeremenkova 763/88, 140 00 Praha 4
editel
zástupce
Zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních: Ing.
lng. Vladimír Vančík, CSc., jednatel a ředitel
496 14 967
IČO:
496
0249614967
DIČ:
CZ49614967
Bank. spojení: _..
_
číslo účtu:
C, vložka
zaps.
vedeném
vložka 21118
2111Ř
Zaps. v OR
vedeném na
na Městském
Městském obchodním
obchodním soudu
soudu vv Praze,
Praze, odd.
odd. C,
tel.:
tel.:
_
e-mail:
e-mail:
_
zástupce
Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických: _..
tel./e-mail:
(dále jen „zhotovitel“)
ll. Předmět
P edmět smlouvy
II.
smlouvy
2.1.
2.1.

Podkladem pro uzav ení této
těto smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) jsou:
a)
a) závazné
Závazné zadávací
Zadávací podmínky objednatele uplatněné podle § 27
27 Zákona
zákona č. 134/2016 Sb.,
Sb., oo Zadávání
zadávání
Zakázkách, ve znění
Znění pozdějších p edpisů,
ve ejných zakázkách,
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b) cenová nabídka zhotovitele (p íloha č. 11 smlouvy).
smlouvy).
2.2.
2.2.

Zhotovitel se zavazuje za
Za podmínek sjednaných
Sjednaných v této smlouvě
Smlouvě k vypracování studie
Studie proveditelnosti a zajištění
Zajištění
MC Praha 17“
17“ ešícím
související
Související inženýrské činnosti ke stavebnímu
Stavebnímu záměru „Nové odstavné plochy na území MČ
možnosti
možnosti navýšení
navýšení parkovacích
parkovacích kapacit
kapacit vv oblasti
oblasti epského
epského sídliště
sídliště výstavbou
výstavbou druhých
druhých nadzemních
nadzemních podlaží
podlaží
parkovacích ploch,
ploch, vv lokalitách:
lokalitách:
v místech
místech stávajících
stávajících velkokapacitních
velkokapacitních parkovacích
a) ul.
uI. Skuteckého (poz. parc. č. 1142/70, k. ú. epy a okolí)
Drahoňovskěho (poz. parc. č. 1Ř66/1,
1866/1, 1Ř6Ř/1,
1868/1, k. ú. Repy
b) ul. Drahoňovského
epy a okolí).
(dále jen „záměr“)
Požadovaný rozsah studie:
1) koncept -– zjednodušený návrh (min. ve dvou variantách), jehož cílem bude prově ení funkčního začlenění
nových ploch
ploch do
do zájmových
zájmových lokalit
lokalit sS minimálními
minimálními negativními
negativními dopady
dopady na
na obyvatele
obyvatele ppñlehlých
nemovitostí aa životní
životní
nových
ilehlých nemovitostí
prost
edí. V
V rámci
prost edí.
rámci této
této části
čáSti bude
bude sledováno:
Sledováno: Konstrukční
Konstrukční aa dopravní
dopravní ešení,
ešení, počet
počet nových
nových stání,
Stání, náklady
náklady na
na
výstavbu (vč. vyvolaných investičních nákladů), provozní náklady, estetické ešení návrhu.
konstrukčního aa dopravního
dopravního ešení
ešení vč.
nevýhod,
Rozsah dokumentace: Průvodní
zpráva -– zejm.
zejm. popis
vč. výhod
výhod aa nevýhod,
Průvodní zpráva
popis konstrukčního
napojení na stávající infrastrukturu, odhad investičních nákladů, odhad provozních nákladů, seznam dotčených
pozemků, závěr a doporučení; situace širších vztahů v mě íku 1:2000, situace jednotlivých variant v mě ítku 1:500
nebo podrobnějším, vizualizace (zákres do fotografie); počet vyhotovení: 1x v listinné podobě, 1x v elektronické
podobě (CD)

deﬁnitivní návrh -– detailní rozpracování zadavatelem zvolené varianty vč. projednání se správci
2) definitivní
Správci technické
infrastruktury a dotčenými orgány státní správy. Rozsah dokumentace: Průvodní a technická zpráva, situace
Situace širších
vztahů v mě íku 1:2000, detailní situace 1:250, půdorysy jednotlivých podlaží, vzorové p íčné ezy, orientační
rozpočet. Rozsah dokumentace: 3x v listinné podobě, 1x v elektronické podobě (CD)

Studie bude v průběhu zpracování konzultována sS objednatelem.
2.3.
2.3.

Požadovaný rozsah plnění:
a) zajištění vstupních podkladů v rozsahu nezbytném k provedení úkonů níže uvedených, zejm. digitální mapy
polohopiSného zamě ení (dále jen
„p ípravné
Prahy, průzkumu výskytu inženýrských sítí vč. výškopisného a polohopisného
jen „přípravné
a průzkumné práce“),
b) vypracování studie
Studie proveditelnosti dle čl. 2 odst. 2 v souladu
Souládu s požadavky objednatele (dále jen „studie“)
„Studie“)
c) zajištění související inženýrské činnosti – projednání záměru s p íslušnými správci technické infrastruktury
infraStruktury (dále
jen
jen „inženýrská činnost“),
(p ípravné a průzkumné práce, studie
jen „dílo“).
Studie a inženýrská činnost společně jen
Součástí díla jsou i práce blíže nespecifikované,
nespeciﬁkované, které jsou však k ádnému provedení díla nezbytné a o kterých
kvaliﬁkaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací nezvyšuje
by zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci
cenu díla.
|||. Doba
Doba plnění
plnění
III.

3.1.
3.1.

Zhotovitel
Zhotovitel se
se zavazuje
zavazuje realizovat
realizovat plnění dle p edmětu smlouvy:
do 15.
15. íjna 2017,
2017,
a) podle čl.
čI. II odst. 3 písm. b) nejpozději do
do 15.
15. prosince
prosince 2017.
2017.
b) podle čl.
čI. II odst. 3 písm. c) nejpozději do

3.2.

Termíny plnění ujednané touto smlouvou
Smlouvou se prodlužují v těchto p ípadech:
a)
a) zz důvodu vyšší moci,
b) nebude-li zhotovitel
zhotovitel schopen
Schopen pokračovat
pokračovat vv plnění
plnění díla
díla pro
pro pp ekážky
ekážky ležící
ležící na
na straně
straně objednatele,
objednatele,
c) nebude-li zhotovitel
zhotovitel schopen
etích osob,
schopen pokračovat
pokračovat vv plnění
plnění díla
díla pro
pro pp ekážky
ekážky ležící
ležící na
na straně
straně tt etích
osob, vv takovém
takovém
p ípadě je zhotovitel povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost
Skutečnost objednateli, který je oprávněn (s
(s ohledem
ohledem
na její charakter) stanovit
imě enou náhradní lhůtu.
Stanovit ppñmě
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3.3.

Pro výklad této smlouvy se za
Smlouvy, a které nemohly
Za vyšší moc považují okolnosti, které vznikly po uzav ení smlouvy,
být smluvními stranami p edpokládány, p ičemž se jedná o neodvratitelné události mimo ádné povahy mající
bezprost ední vliv na plnění díla ujednaného podle této smlouvy.
Smlouvy.

3.4.

V p ípadě, že
V
Že důvody vyšší moci pominou, je dotčená smluvní strana povinna neprodleně o takové skutečnosti
písemně informovat
informovat druhou
druhou smluvní
smluvní stranu.
stranu.
písemně
IV. Cena
Cena díla
IV.
díla

4.1.
4.1.

Cena díla je sjednána ve výši:
cena bez DPH
DPH (sazba DPH)
cena
včetně DPH
cena včetně
DPH

21 %
21

263.200,- Kč
Kč
Kč
55.272,- Kč
Kč
318.472,- Kč

4.2.
4.2.

Pokud zhotovitel rozší í nebo změní dílo bez p edchozího sjednání písemného dodatku ke smlouvě, nevznikne mu
nárok na zaplacení zvýšené ceny díla objednatelem v důsledku tohoto rozší ení či změny díla. Zhotovitel
je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny p i realizaci p edmětu díla, které zvýší, nebo sníží cenu díla,
p ed jejich provedením formou dodatku ke smlouvě. Objednávka potvrzená Zhotovitelem
zhotovitelem není dodatkem
ke smlouvě.
V.
Místo plnění
plnění
V. Místo

5.1.
5.1.

Místem plnění je adresa zhotovitele
Zhotovitele uvedená v čl. II smlouvy.
smlouvy.
VI.
Povinnosti objednatele
VI. Povinnosti
objednatele

6.1.

Objednatel se zavazuje za provedení p edmětu plnění podle čl. IIll smlouvy zaplatit zhotoviteli cenu podle čl. IV
smlouvy za podmínek smlouvou stanovených.

6.2.
6.2.

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvo ení díla nezbytnou součinnost, kterou lze po něm
že
spravedlivě
to na
zhotovitele doručeného
eném pp edstihu.
V pp ípadě,
ípadě, že
spravedlivě požadovat,
požadovat, aa to
na základě
základě požadavku
požadavku Zhotovitele
doručeného vv pp imě
imě eném
edstihu. V
objednatel tuto součinnost zhotoviteli neposkytne, použije se ust. čl. III
lll odst. 2 písm. b) smlouvy s tím,
že veškeré negativní důsledky s tím spojené půjdou k tíži objednatele.

6.3.
6.3.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací. Na požádání je zhotovitel povinen p edložit objednateli
veškeré doklady o provádění díla.
VII. Povinnosti zhotovitele

7.1.
7.1.

Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených smlouvou na svůj náklad a nebezpečí k provedení díla podle
Zhotovitel
podle
smlouvy vv termínech
termínech podle
podle čl. III
Ill smlouvy.
smlouvy.
čl. IIll smlouvy

7.2.
7.2.

Zhotovitel splní
tak, že
že splní
veškeré své
Zhotovitel
splní svou
svou povinnost
povinnost provést
provést dílo
dílo ádně
ádně aa kvalitně
kvalitně tak,
splní ádně
ádně veškeré
své povinnosti
povinnosti ss tím,
tím,

7.3.
7.3.

Povinnost zhotovitele provést ádně dílo je splněna dnem, kdy je dílo p edáno objednateli. Smluvní strany jsou
si vědomy toho, že podle § 21
21 odst. 6 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani Zz p idané hodnoty,
ádné
ve znění pozdějších p edpisů, se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem p evzetí a p edání díla. Rádné
splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje Zápisem
zápisem o p edání a p evzetí díla podepsaným oběma
smluvními stranami (dále jen „zápis“). Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom p ípadě, že
obsahuje prohlášení objednatele, že dílo p ejímá včetně všech pot ebných dokladů a bez zjevných vad.
Nedokončené dílo či dílo s vadami není objednatel povinen dílo p evzít. Dílo nezohledňující podmínky stanovené
vv rámci inženýrské činnosti je dílo s vadami.

že ádným splněním se rozumí ádné zhotovení díla podle platných právních p edpisů a technických norem, jakož
i ujednání v rozsahu umožňujícím ádnou a úplnou realizaci díla na základě požadavků objednatele. Nedílnou
součástí ádného splnění díla je p edání všech souvisejících dokladů.
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7.4.
7.4.

Zhotovitel zajišťuje
Zajišťuje provedení díla svými
Svými pracovníky nebo pracovníky t etích osob, v takovém p ípadě však
Za
za jakékoli porušení povinností vyplývajících ze
Ze smlouvy nese sám
Sám plnou odpovědnost.

7.5.
7.5.

Zhotovitel ponese na svůj náklad p ípadné poškození nep edaného a nep evzatého
evzatěho díla.

7.6.
7.6.

Zhotovitel je povinen postupovat v souladu se zájmy objednatele a dbát
jeho pokynů.
dbátjeho

7.7.
7.7.

Zhotovitel je povinen p i plnění povinností vyplývajících Ze
ze smlouvy, upozornit objednatele na z ejmou nevhodnost
nevhodnoSt
jeho pokynů, které by mohly mít za
Za následek vznik škody. V p ípadě, že objednatel p es upozornění zhotovitele na
splnění
zhotovitel od objednatele jeho stanovisko písemně potvrdit. Potom
Splnění takového pokynu trvá, nechá si
Si Zhotovitel
zhotovitel za
takto vzniklou
vzniklou neodpovídá.
Zhotovitel
za škodu
škodu takto
neodpovídá.

7.8.
7.8.

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za
Za p ípadné škody vzniklé objednateli v důsledku nedodržení smluvních nebo
edpisy stanovených
stanovených povinností.
povinností.
právními pp edpisy

7.9.
7.9.

Zhotovitel je povinen p i plnění povinností
povinnoStí vyplývajících Ze
ze smlouvy spolupracovat s objednatelem.

7.10.
7.10.

Zhotovitel p edloží objednateli p ed zahájením provádění díla
díIa nebo na požádání kdykoli později během provádění
díla
je ádně
za škodu
díla potvrzení
potvrzení oo tom,
tom, že
že je
ádně pojištěn
pojištěn pro
pro pp ípadnou
ípadnou odpovědnost
odpovědnost za
škodu způsobenou
způsobenou objednateli
objednateli nebo
nebo
Souvislosti ss plněním povinností vyplývajících z této smlouvy.
Smlouvy.
t etím osobám vzniklou v souvislosti
Vlll.
Financování
VIII. Financování

8.1.
8.1.

Financování díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran v dílčích částkách dle nabídky takto:
▪- platba za splnění p edmětu smlouvy bude realizována bezhotovostním p evodem na účet zhotovitele,
▪- fakturu s náležitostmi podle smlouvy vystaví zhotovitel nejpozději do 15 dnů od vzniku práva fakturace,
▪- faktury objednatel uhradí do 21
21 dnů od prokazatelně doručené a schválené faktury do sídla objednatele,
-▪ pro
ípad, že
jiným způSobem
způsobem porušil
pro pp ípad,
že by
by zhotovitel
Zhotovitel nedodržel
nedodržel dohodnutý
dohodnutý termín
termín dokončení
dokončení díla
díla nebo
nebo jiným
porušil
jednotlivá ustanovení této smlouvy,
Smlouvy, je objednatel oprávněn po ádném p edání díla požadovat uhrazení
smluvních pokut dle této smlouvy,
Smluvními stranami,
Stranami,
▪- vzájemné pohledávky mohou být ešeny zápočtem mezi oběma smluvními
▪- fakturovaná částka se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání této částky z účtu objednatele,
▪- objednatel neposkytuje zálohové platby.

8.2.

Obsahové náležitosti faktury zhotovitele: ˇ
ˇ
(IC, DIČ)
DIC) smluvních stran,
▪ název a sídlo a registrační čísla
číSla (IČ,
ﬁrmy v OR,
OR,
▪ údaj o zápisu firmy
▪ bankovní spojení
spojení-– číslo
číSlo účtu,
▪ evidenční číslo daňového dokladu,
▪ číslo
číSlo smlouvy objednatele,
▪ pp edmět
edmět díla
díla aa rozsah
rozsah provedených
provedených prací,
prací,
▪ cena bez daně,
▪ sazba
Sazba daně,
▪ celková
celková částka kk úhradě,
▪ datum vystavení daňového dokladu, doba splatnosti,
Splatnosti, datum zdanitelného plnění,
razítko aa podpis.
▪- razítko
podpis.
K faktu
iložen zápis
faktu ee bude
bude ppñložen
zápis podle
podle čl.
čI. 7 odst. 3.

8.3.
8.3.

Objednatel je oprávněn do lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení zhotoviteli fakturu, která neobsahuje náležitosti
stanovené
Stanovené smlouvou
Smlouvou nebo fakturu, která obsahuje
obSahuje nesprávné cenové údaje nebo není doručena v požadovaném
množství
množStví výtisků,
výtiSků, a to sS uvedením důvodu vrácení. V takovém p ípadě je zhotovitel povinen fakturu opravit nebo
vystavit fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury se
vyStavit
Se ukončuje lhůta splatnosti.
SplatnoSti. Nová lhůta splatnosti počíná
dnem prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury do sídla objednatele. Faktura se
Se považuje
za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána.
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IX. Odpovědnost za vady
9.1.

Zhotovitel zodpovídá
Zodpovídá za
Za vady díla po dobu 2 let od jeho p edání. Uplatnění vad se ídí p íslušnými ustanoveními
Za skryté vady díla, které vznikly porušením jeho povinností.
občanského zákoníku.
Zákoníku. Zhotovitel rovněž odpovídá za

9.2.

V p ípadě Zjištění
zjištění vad plnění ze
Ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli jejich bezplatné
odstranění. K
odstranění vad objednatel stanoví zhotoviteli p imě enou lhůtu. Objednatel je povinen reklamovat
Kodstranění
vady písemně
písemné nebo e-mailem po jejich zjištění
Zjištění bez zbytečného odkladu.

9.3.

Žádná ze
Ze smluvních stran není odpovědná za
Za prodlení způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost.
Za okolnosti vylučující odpovědnost se pro účely smlouvy považuje p ekážka, která nastala nezávisle na vůli
smluvní strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně
rozumné p edpokládat, že by smluvní strana tuto
p ekážku, nebo její následky odvrátila nebo p ekonala a dále, že by v době vzniku p ekážku p edvídala.
Odpovědnost však nevylučuje p ekážka, která vznikla teprve v době, kdy smluvní strana byla v prodlení
Své povinnosti nebo vznikla zZ jejích hospodá ských poměrů. Účinky
sS plněním své
Učinky vylučující odpovědnost jsou
omezeny pouze na dobu, dokud trvá p ekážka, sS níž jsou tyto povinnosti spojeny.

9.4.
9.4.

Zavazují vzájemně upozornit bez zbytečného
Zbytečněho odkladu na vzniklé okolnosti vylučující
Smluvní strany se zavazují
Se také zavazují k vyvinutí maximálního úsilí
odpovědnost bránící ádnému plnění smlouvy. Smluvní strany se
k odvrácení a p ekonání okolností vylučujících odpovědnost.

9.5.
9.5.

Vadou se
Se rozumí podstatná odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených obecně závaznými
p edpisy a požadavky objednatele.

9.6.
9.6.

Zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené objednavateli či t etím osobám v důsledku porušení jeho
povinností, které vzniknou těmto subjektům v p íčinné souvislosti
činností zhotovitele, jeho zaměstnanců,
Souvislosti ssčinností
Zaměstnanců,
pp ípadně
ípadné subdodavatelů,
Subdodavatelů, spojenou
spojenou ss plněním
plněním pp edmětu
edmětu smlouvy.
smlouvy.

9.7.

Neodstraní-li zhotovitel vady ve lhůtě podle čl. IX odst. 2, anebo oznámí p ed jejím uplynutím, že vady neodstraní,
uplatní objednatel p imě enou slevu
Slevu ze sjednané ceny, nebo pově
pové í jejich odstraněním jinou odbornou osobu (dále
jen „pověřená
„pově ená osoba“), v takovém p ípadě objednatel oznámí tuto skutečnost zhotoviteli, p ičemž je oprávněn
požadovat
vad pově
enou osobou.
požadovat po
po zhotoviteli
zhotoviteli úhradu
úhradu veškerých
veškerých nákladů
nákladů spojených
spojených sS odstraněním
odstraněním vad
pově enou
osobou.

9.8.

Nároky z odpovědnosti za
Za vady se
Se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
X. Smluvní pokuty

10.1.
10.1.

V
V p ípadě, že zhotovitel nedokončí dílo v termínu podle čl.
čI. III,
lIl, je povinen zaplatit objednateli smluvní
Smluvní pokutu
ve výši 0,5% z ceny
ceny díla za
Za každý započatý den prodlení.

10.2.
10.2.

V p ípadě, že objednatel neuhradí fakturu ve sjednaném
Sjednaném termínu, je oprávněn požadovat po objednateli uhrazení
smluvní pokuty ve výši 0,05% z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

10.3.
10.3.

V pp ípadě,
vad podle
XI odst.
je povinen
zaplatit objednateli
V
ípadě, že
že zhotovitel
zhotovitel nedodrží
nedodrží lhůtu
lhůtu pro
pro odstranění
odstranění vad
podle čl.
čI. Xl
odst. 2,
2, je
povinen zaplatit
objednateli

10.4.
10.4.

V p ípadě, že zhotovitel poruší jinou povinnost podle této smlouvy,
V
Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 2 000,‒
000,- Kč za každý zjištěný
Zjišténý p ípad a započatý den prodlení. Zaplacením smluvní
Smluvní pokuty není dotčeno
uhradit.
právo objednatele požadovat náhradu škody p evyšující smluvní pokutu a povinnost jiji uhradit.

10.5.
10.5.

V p ípadě odstoupení od smlouvy objednatelem z důvodů uvedených v čl. Xl
XI odst. 2, je zhotovitel povinen uhradit
V
objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20% z ceny díla. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo
objednatele požadovat náhradu škody p evyšující smluvní pokutu.

10.6.
10.6.

Stran na náhradu škody a vzniklé ﬁnanční
Ustanovení o smluvních pokutách neruší právo smluvních stran
finanční Ztráty
ztráty
jejích povinností vyplývajících ze smlouvy.
způsobené druhou smluvní stranou v důsledku porušení jejich

smluvní
Smluvní pokutu ve výši 2 000,‒
000,- Kč za
Za každý zjištěný p ípad a započatý den prodlení.
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XI. Odstoupení od smlouvy
Xl.
11.1.
11.1.

Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo
pravo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí
nebo je-Ii
je-li Zz jejího
jejího chování z ejmé, že svůj
této lhůty. Jestliže však strana,
Strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, nebo
závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy p ed uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou
Závazek
strany obdrží.
obdrží.
stanovila, tzn. ihned poté,
poté, co
co prohlášení
prohlášení povinné
povinné strany

11.2.
11.2.

Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy
Smlouvy v p ípadě, že:
Zhotovitel je v prodlení sS termínem dokončení díla více než 15 kalendá ních dnů Zz důvodů na jeho straně,
▪- zhotovitel
nebo je-li
ejmě, že termín dokončení díla (pop . jeho částí) nebude dodržen a neposkytne
nebo
je-li zZ jeho chování Zz ejmé,
objednateli po jeho výzvě dostatečnou jistotu v této záležitosti,
Záležitosti,
Zhotovitel opakovaně
▪- zhotovitel
zástupců objednatele,
opakovaně nerespektuje
nerespektuje na
na ízení
ízení Zástupců
objednatele,
Zhotovitel provádí dílo v rozporu sS platnými právními p edpisy nebo požadavky objednatele, nebo provádí dílo
▪- zhotovitel
takovým Způsobem,
způsobem, který nevykazuje výslednou kvalitu díla,
-▪ zhotovitel
Zhotovitel poskytl bez souhlasu objednatele důvěrné
důvěrně informace týkající se této smlouvy t etí osobě,
Zhotovitel podal insolvenční návrh jako dlužník nebo bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo
▪- zhotovitel
inSolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele.
rozhodnutí o Zamítnutí
zamítnutí insolvenčního

11.3.
11.3.

Odstoupení od smlouvy musí
muSí být oznámeno písemně. V tomto p ípadě má odstupující strana právo žádat
odpovídající náhrady a vyrovnání ve smyslu občanského zákoníku pro důvody zaviněné
Zaviněně druhou smluvní stranou.

11.4.
11.4.

Odstoupením od smlouvy zanikají
Zanikají všechna práva a povinnosti
povinnoSti stran ze smlouvy sS výjimkou nároků na náhradu
škody vzniklé
vzniklé porušením
porušením smlouvy,
smlouvy, ešení
ešení sporů
sporů mezi
mezi smluvními
Smluvními stranami,
stranami, nároků
nároků na
na smluvní
smluvní pokuty
pokuty aa jiných
škody
jiných
nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své
svě povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
Xll.
XII. Ostatní ujednání

12.1.
12.1.

Vlastnické právo k p edmětu díla podle této
těto smlouvy
Smlouvy nabývá objednatel zaplacením ceny díla. Zhotovitel sjednává
Sjednává
v p ípadném subdodavatelském
vlastnický režim, který není v kolizi sS vlastnickým režimem podle této
Subdodavatelském systému
SyStěmu vIaStnický
smlouvy.
Smlouvy.

12.2.
12.2.

Objednatel je oprávněn dílo užít bez omezení jakýmkoli způsobem.
Způsobem. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že nebude vůči
oSob
objednateli uplatňovat nároky vlastníka autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných t etích osob
vv souvislosti
Souvislosti ss užitím díla. Cena za
Za poskytnutí licence je zahrnuta
Zahrnuta v ceně díla.

12.3.
12.3.

Tato smlouva
Smlouva může být měněna jen písemnou
píSemnou formou -– dodatkem
dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci
Zástupci obou
obou
Smluvních stran.
Stran. Smluvní strany
Strany výslovně prohlašují, že jsou si vědomy toho, že jejich Závazkový
smluvních
závazkový vztah Zakládaný
zakládaný
Se právní
touto
zákoníkem aa že pokud nebylo v této smlouvě
touto smlouvou
smlouvou se ídí občanským Zákoníkem
Smlouvě ujednáno jinak, ídí se
poměry zZ ní vyplývající
vyplývající aa vznikající
vznikající (včetně
(včetně práv
práv aa povinností
povinností stran)
stran) občanským
občanSkým zákoníkem.
Zákoníkem.
poměry

12.4.
12.4.

Tato smlouva
Smlouva obsahuje úplnou dohodu stran ve věcech obsažených v této smlouvě. Žádná jiná dohoda, prohlášení
Smluvních stran,
či p íSlib
íslib učiněný kteroukoliv Ze
ze smluvních
závazné,
Stran, které nebudou zakotveny ve smlouvě, nebudou právně Závazné,
pokud tak smlouva
Smlouva výslovně nestanoví.

12.5.
12.5.

Smluvní strany
Strany se dohodly, že tato smlouva
Smlouva bude včetně p íloh publikována na internetových stránkách
Strankách městské
měStSkě
části
zákoníku.
čaSti Praha 17, s výjimkou p ílohy č. 11 zZ důvodu ochrany obchodního tajemství podle § 504 občanského
občanSkěho Zákoníku.

12.6.
12.6.

Smluvními stranami.
Stranami.
Tato smlouva
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti
účinnoSti dnem podpisu oběma smluvními

12.7.
12.7.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou p ílohy:
1) cenová nabídka zhotovitele
ešeněho území
2) vymezení ešeného

12.8.
12.8.

Tato smlouva
Smlouva je vyhotovena ve čty ech stejnopisech,
StejnopiSech, zZ nichž jeden obdrží zhotovitel
Zhotovitel a t i objednatel.
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12.9.
12.9.

Podle ustanovení § 43 odst. 11 zákona
Zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění
Znění pozdějších p edpisů, se
konstatuje, že uzav ení této smlouvy schválila Rada městské části Praha 17 na svém 75. jednání dne ř.Ř.2017,
9.8.2017,
usnesením
usnesením č. Us
Us RMČ
RMC 000346/2017
000346/2017
XIII.
Podpisy smlouvy
XIII. Podpisy

Smluvní strany prohlašují, že
že byla uzav ena po vzájemném projednání
Že si tuto smlouvu p ed jejím podpisem p ečetly, Že
podle jejich pravé a svobodné
za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly
Svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo Za
na celém obsahu smlouvy a její platnost potvrzují svým
Svým podpisem.

V Praze
Praze dne:
dne: …………………….
.........................

V Praze dne:

............................
......................
.......................................................
........................................................
Zaoblednateıe
za
zhotovitele
za
objednatele
Zazhotovıteıe
Ing. Vladimír Vančík, CSc.
Mgr. Jitka Synková starostka
Jednatel
Jednatel aa editel
editel

DOLOŽKA
Na základě dikce zákona
43 Zákona
zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze v platném ve znění
Zákona §§43
Znění a v souladu
s usnesením RMČ č. Us RMČ 000346 Ze
ze dne ř.
9. Ř.
8. 2017 se osvědčuje právní úkon spočívající v uzav ení smlouvy mezi
ﬁrmou VIN Consult s.r.o. a potvrzuje se splnění podmínek daných výše uvedeným ustanovením
MČ Praha 17 a firmou
V Praze
Praze dne
dne ……………………
........................

……….......................................

..............................................

pově ení členové Zastupitelstva MČ Praha 17
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