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Státní fond dopravní
infrastruktury
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Smlouva o dílo
na výměnu technologií měníren Bory a Letná
č. 451/2018/PMDP
Níže uvedeného dne, měsíce a roku

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.,
Denisovo nábřeží 920/12, Plzeň - Východní Předměstí, PSČ 301 00
sídlo:
IČO:
25220683
DIČ:
CZ25220683
zastoupené:
Mgr. Michalem Krausem, MSc, předsedou představenstva
ČSOB, a.s., číslo účtu: 117433803/0300
bankovní spojení:
oprávněná osoba ve věcech smluvních:
Mgr. Michal Kraus, MSc, předseda představenstva
oprávněná osoba ve věcech technických: Petr Vracovský, mistr měníren a kabelů
tel/mobil: 606 788 495
e-mail: pvracovsky@pmdp.cz
obchodní rejstřík:
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni
oddíl B, vložka 710
(dále také „objednatel" nebo „PMDP, a.s. ")

Obchodní společnost:

OHL ŽS, a.s.

sídlo:
Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří
IČO:
463 42 796
DIČ:
CZ46342796
zastoupený:
Romanem Dostálkem, ředitelem divize - Divize T - Technologie
bankovní spojení:
8010-503087443/0300
oprávněná osoba ve věcech smluvních:
Roman Dostálek, ředitel divize - Divize T - Technologie
oprávněná osoba ve věcech technických: Ing. Milan Smutný, manažer výrobní
tel./fax:
541 574 001 / 545 577 544
e-mail:
rdostalek{a)ohIzs.cz, ppilat@ohlzs.cz
obchodní rejstřík: společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B
vložka 695
(dále také „zhotovitel")

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. a ust. § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto smlouvu o dílo (dále jen ,,smlouva“).
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Preambule

Tato smlouvaje uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Výměna
technologií měníren Bory a Letná“, zadávané objednatelem jako zadavatelem. Nabídka zhotovitele byla
v zadávacím řízení vybrána jako nabídka ekonomicky nej výhodnější.
Zhotovitel bere na vědomí, že jeho nabídka v zadávacím řízení uvedeném v ěl. I odst. 1.1 této smlouvy
nepodléhá obchodnímu tajemství a podléhá zákonu ě. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů. Prodávající dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva podléhá
povinnosti zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv (zákon o registru smluv), ve
znění pozdějších předpisů, a bude včetně všech jejích příloh uveřejněna v souladu s tímto zákonem
v registru smluv.
Zadávací dokumentace a její přílohy, stejně jako nabídka zhotovitele učiněná v zadávacím řízení dle odst.
1.1 tohoto článku smlouvy, tvoří samostatnou (oddělenou) přílohu této smlouvy.
Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami a s projektovou
dokumentací a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné
vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie a dílo je takto možno realizovat
za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. VI. této smlouvy.
Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a
odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro včasnou realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu
uvedenou v čl. VI. této smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírá po
pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel dále prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na
staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

II.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy ke zhotovení díla pod názvem „Výměna technologií měníren
Bory a Letná“ (dále také jen „stavba“ nebo ,,dílo“) v rozsahu a členění podle dokumentace pro provádění
stavby vypracované společností RPE a.s., IČ 02811600, se sídlem Heršpická 993/11 b, Štýřice, 639 00 Bmo.
Závazné požadavky na řešení dálkového ovládání měníren jsou uvedeny v příloze č. 6 této smlouvy.
Pro účely této smlouvy se dílem rozumí samostatně vždy „Měnírna Bory“ a „Měnírna Letná“. Objednatel
požaduje pro obě měnírny dodávku technologie od jednoho výrobce.
Součástí předmětu plnění je i zajištění mobilní měnírny pro náhradní napájení po dobu realizace
rekonstrukce měnírny Letná vč. koordinace se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO: 24729035, se sídlem
Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, pracoviště Guldenerova 2577/19, 303 03 Plzeň
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(dale jen “ČEZ“) pro zajištění přívodu 22 kV během realizace předmětu této smlouvy; koordinace s ČEZem
je nutná z důvodu rekonstrukce rozvodny 22kV, a to pro přípravu stání pro rozvaděče a průchody kabelů
pro rozvodnu 22 kV, přičemž ČEZ plánuje realizovat stavby IE-12-0005963- Plzeň, TS PM_0153 Měnírna
Bory - rozv.VN - v termínu 02-09/2018 a IE-12-0006409- Plzeň, TS PM_0158 Měnírna Letná - rVN - v
tennínu 02-09/2019.

2.4

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu s podmínkami uvedenými ve vyjádřeních
dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí a podmínkami uvedenými ve stavebním
povolení. Součástí předmětu plnění je také potřebné vytýčení inženýrských sítí, vytýčení obvodu staveniště
včetně zajištění a úhrady nákladů za zábor veřejného prostranství v obvodu i mimo obvod stavby, pokud
by bylo zapotřebí jej provést, a úhrada veškerých ostatních poplatků souvisejících s provedením stavby.
Součástí předmětu plnění je rovněž zpracování projektu zařízení staveniště a zajištění veškerého povolení
pro zařízení. Součástí předmětu plnění je také zajištění vydání průkazů způsobilosti UTZ na základě
udělené plné moci.

2.5

K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny práce a dodávky, které jsou
nezbytné k realizaci a řádnému dokončení zcela funkčního díla, v souladu s příslušnými předpisy a
technologickými postupy.

2.6

Součástí předmětu plnění je dále zhotovení podrobných prováděcích dokumentací ke stavbě včetně výrobně
technické dokumentace a dokumentace dle skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) při dokončení
díla, a to v šesti vyhotoveních v tištěné podobě a zároveň 2 x v elektronické podobě, a to na el. nosiči v
neuzamčených formátech DWG výkresová část, textová a tabulková část ve formátu WORD a EXCEL,
rozpočtová část v programu KROS+ (nebo v jiném kompatibilním) a ve formátu EXCEL a jednom
uzamčeném formátu PDF. Před zahájením prací budou podrobné prováděcí dokumentace odsouhlaseny
objednatelem.

2.7

Objednatel požaduje, aby projektová dokumentace (realizační dokumentace, výrobní dokumentace apod.)
zhotovitele byla objednateli ze strany zhotovitele předána v plně editovatelném a nerozloženém stavu, tzn.,
aby bloky, čáry, křivky apod. nebyly rozložené na jednotlivé entity, ze kterých byly vytvořeny. Dále
objednatel požaduje, aby bylo zachováno členění dle hladin (vrstev), aby bylo možné identifikovat názvy
objektů, o které se jedná.

2.8

Plnění předmětu této smlouvy musí být realizováno v souladu s příslušnými obecně závaznými právními
předpisy, dále dle příslušných EN ČSN a ČSN nebo rovnocenných a to v částech závazných i směrných.
Veškeré odchylky od specifikace předmětu smlouvy dle bodu 2.1 a 2.3 mohou být prováděny zhotovitelem
pouze tehdy, budou-li písemně odsouhlaseny objednatelem. Po odsouhlasení odchylného řešení je
zhotovitel povinen zajistit vydání výjimky z předmětného předpisu u příslušného úřadu, zejména
příslušného ministerstva, drážního úřadu, silničního úřadu apod. Jestliže zhotovitel provede práce a jiná
plnění nad nebo mimo tento rámec, nemá nárok na jejich zaplacení.

2.9

Dílo může být spolufinancováno z dotačních prostředků, zejm. z Operačního programu Doprava 2014 2020 (dále též jen ,,OPD“), jehož prioritou je vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné
dopravy ve městech v elektrické trakci. V rámci OPD se jedná o Prioritní osu I. - Infrastruktura pro
železniční a další udržitelnou dopravu. Specifický cíl 1.4.

2.10

Zhotovitel bere na vědomí, že k předmětu této smlouvy je povinná publicita stanovená Metodickým
pokynem pro publicitu a komunikaci Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém
období 2014 - 2020. Odkaz: http:/Avww.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy- EU/2014-2020/Metodickepokyny/Metodika-rizeni-programu/Metodika-publicity-a- komunikace.
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III.

J

Zajištění mobilní měnírny

3.1 Zhotovitel je povinen pro objednatele zajistit mobilní měnírnu pro náhradní napájení trolejbusové tratě, a to
po celou dobu realizace stavby Měnírna Letná. V podrobnostech jsou požadavky na zajištění mobilní
měnírny uvedeny v Technické zprávě PDS a v příloze č. 3 této smlouvy.
3.2 Zhotovitel se zavazuje, že na své náklady a odpovědnost zajistí provozuschopnou mobilní měnírnu tak, aby
nedošlo k jakémukoliv narušení trolejbusové dopravy, jejíž provoz je napájen z Měnírny Letná, v opačném
případě odpovídá objednateli za škodu v plném rozsahu. Mobilní měnírna pro náhradní napájení musí mít
všechna příslušná oprávnění a povolení pro zajištění napájení.
3.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že provozovatelem mobilní měnírny bude objednatel, tak aby byly splněny
veškeré požadavky příslušného drážního úřadu. V souvislosti s tímto se však zhotovitel zavazuje na svůj
náklad a odpovědnost zajistit, že mobilní měnírna bude mít ke dni předání objednateli veškeré zkoušky a
revize potřebné pro její řádný a bezproblémový provoz, o čemž bude sepsán mezi smluvními stranami
písemný protokol, jehož součástí budou kopie veškerých potřebných povolení a dokladů nezbytných pro
provoz.
3.4 Cena za zajištění mobilní měnírny je součástí nabídkové ceny zhotovitele, a je uvedena v Položkovém
rozpočtu.
3.5 Bude-li zapotřebí, zejm. nikoli však výlučně pro drážní úřad, uzavřít v souvislosti s užíváním mobilní
měnírny jakoukoliv dohodu či dojednat detailnější podmínky práv a povinností smluvních stran při tomto
dočasném způsobu napájení trolejbusové tratě po dobu realizace výměny technologie Měnírny Letná,
zavazují se smluvní strany takovouto dohodu uzavřít, za podmínek odpovídajících smyslu této smlouvy,
přičemž vždy musí platit, že cena za zajištění mobilní měnírny uvedená v Položkovém rozpočtu zahrnuje
veškeré náklady s tím související, i třeba výslovně nezmíněné, zejm. náklady potřebné pro získání všech
povolení, zkoušek a revizí UTZ včetně pojištění mobilní měnírny včetně jejího provozu.
3.6 Obsluhu mobilní měnírny bude zajišťovat objednatel, a to po řádném proškolení jeho zaměstnanců od
zhotovitele.

IV.
4.1

Místo plnění

Místem plnění jsou trakční měnírny:

a)Měnírna Bory:
na pozemcích pare. č. 6077/2, 6077/1 ostatní plocha, vše v k.ú. Plzeň, na adrese Nemocniční ul, Plzeň,

b) měnírna Letná:
na pozemcích pare. č. 413/3, 411, 413/1, 413/2, 413/4, 414/2 ostatní plocha, vše v k.ú. Plzeň, na adrese
Pod Vrchem 1141/5, Plzeň.
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(přesné vymezení stavby viz projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby).
4.2

Zhotovitel prohlašuje, že je mu místo realizace stavby známo a rovněž tak jsou mu známy technické a
přírodní vlastnosti pozemků pro zhotovení stavby, které mohl zjistit z předané projektové dokumentace a
vykonáním běžné prohlídky staveniště.

V.
5.1

Termín plnění a dokončení díla

Dílo v rozsahu předmětu plnění dle článku II. této smlouvy bude prováděno a musí být dokončeno v těchto
termínech:
Mezní tennín ukončení obou staveb je stanoven nejpozději do 30. 9. 2020. Závazné termíny pro
zhotovitele jsou tyto:
a)

Měnírna Bory:

termín uvedení do zkušebního provozu nejpozději do 31. 12. 2018
termín získání kolaudačního souhlasu nejpozději do 30. 6. 2019
termín dokončení a předání kompletního díla Zadavateli nej později do
30. 9. 2019

b) Měnírna Letná:

termín uvedení do zkušebního provozu nejpozději do 30. 11. 2019
tennín získání kolaudačního souhlasu nejpozději do 30. 5. 2020
termín dokončení a předání kompletního díla Zadavateli nej později do
30. 6. 2020

5.2

Podmínkou pro dokončení a předání kompletního díla objednateli je vydání kolaudačního souhlasu
konkrétní měnírny s povolením užívání díla drážním úřadem a předání veškerých revizí a dokumentů
nezbytných pro řádné užívání díla, které musí být k okamžiku předání bez vad a nedodělků.

5.3

Skutečné termíny plnění zhotovitelem budou realizovány v souladu Harmonogramem plnění, který tvoří
přílohu č. 2 a nedílnou součást této smlouvy. Mezní termíny pro dokončení a předání díla objednateli musí
být v Harmonogramu respektovány a dodrženy. Hannonogram plnění musí objednatel zhotoviteli vždy
odsouhlasit.

5.4

Zhotovitel je povinen předat objednateli výrobně technickou dokumentaci k odsouhlasení, a to v případě
dokumentace k měnírně Bory nejpozději do tří měsíců od uzavření této smlouvy a dokumentaci měnírny
Letná nejpozději do 28. 2. 2019. Objednatel je povinen vyjádřit se do 10 pracovních dnů, zda navržená
dokumentace a řešení odpovídá jeho požadavkům nebo nikoli.

5.5

Podrobné prováděcí dokumentace zpracované v souladu s bodem 2.6 této smlouvy budou objednateli
předány nejpozději 10 pracovních dnů před zahájením příslušných prací.

5.6

Doba dokončení díla může být přiměřeně prodloužena pouze v těchto případech:
• vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky na straně objednatele;
• jestliže přerušení prací bude způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (tzv. “vyšší moc”),
smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a
dohodnout způsob jejího řešení, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat;
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• jestliže bude potřebné provést v průběhu realizace stavby další práce vzniklé např. v důsledku
legislativních nařízení na základě zákona (např. archeologických, památkových či jiných
průzkumů).
• dojde-li ke změně rozsahu nebo druhu prací oproti sjednanému rozsahu;
• nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně
objednatele.
5.7

Prodloužení doby provádění díla se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazků objednatele
sjednaných v této smlouvě, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací, po písemné dohodě
smluvních stran.

5.8

Zhotovitel písemně oznámí objednateli dokončení díla, resp. příslušné etapy, nejpozději 10 kalendářních
dnů předem, a to emailem na adresu kontaktní osoby ve věcech technických uvedenou v záhlaví této
smlouvy a zápisem ve stavebním deníku. Poté oprávněná osoba objednatele vyzve zhotovitele k
přejímacímu řízení, a to nejpozději do 10 kalendářních dnů od doručení tohoto oznámení.

5.9

Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a uvést je do náležitého stavu nejpozději do 5 pracovních dnů po
převzetí díla jako celku objednatelem. O vyklizení staveniště strany sepíší protokol potvrzující převzetí
vyklizeného staveniště.

VI.

Cena předmětu smlouvy

6.1

Cena je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady
na provedení předmětu plnění (zahrnuje mimo jiné i poplatky dotčeným orgánům a institucím, náklady na
zajištění pracoviště, atd.), platná po celou dobu provádění díla, překročitelná pouze při splnění podmínek,
uvedených v bodě 6.6.

6.2

Součástí celkové (nabídkové) ceny za dílo jsou i práce a dodávky, které v zadávací dokumentaci nebo
smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl a objednatele o jejich
potřebě před podáním nabídky v zadávacím řízení ve lhůtě pro podání žádosti o dodatečné informace
prokazatelně neinformoval.

6.3

Objednatelem poskytnutá projektová dokumentace nenahrazuje realizační a výrobní dokumentaci. Pokud
vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování realizační a výrobní dokumentace, je zhotovitel
povinen nechat dokumentaci zpracovat na své náklady.

6.4

Cena je určena jako součet cen položek jednotlivých soupisů prací, které jsou nedílnou součástí nabídky
zhotovitele v rámci veřejné zakázky „Výměna technologií měníren Bory a Letná”. Rozpad ceny pro
jednotlivé části díla je následující:

Část díla
Výměna technologie MR Bory - technologická
část

Cena v Kč bez DPH
42 438 614,70

1 895 786,00

Výměna technologie MR Bory - stavební část
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Výměna technologie MR Letná - technologická
část

21 932 161,60

1 544 163,80

Výměna technologie MR Letná - stavební část
Zajištění mobilní měnírny

19 116 756,70

Celková cena díla

86 927 482,80

K ceně bez DPH bude účtováno DPH dle platných právních předpisů.

6.5

Oceněný Položkový rozpočet tvoří Přílohu č. 1A (Měnírna Bory) a Přílohu č. 1B (Měnírna Letná) této
smlouvy a je její nedílnou součástí.

6.6

Výši sjednané ceny lze překročit pouze v případě odůvodněných změn a doplňků technické specifikace
předmětu plnění, a to však pouze a výlučně, na základě písemného požadavku ze strany objednatele
(uplatněného postupem v souladu se ZZVZ).

6.7

Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby
ukončení díla.

6.8

V případě, že bude objednatel požadovat realizaci dodatečných požadavků, kvalitativních či množstevních
změn, budou tyto práce oceněny pomocí jednotkových cen z příslušných soupisů prací, které jsou přílohou
č. 1A nebo č. 1B této smlouvy o dílo. Položky v soupisech prací neobsažené budou oceněny dle dohody
obou stran. Postup uplatnění požadavků objednatele na provedení dodatečných prací bude v souladu se
ZZVZ.

6.9

Pokud zhotovitel neocenil v soupisech prací položky, které byly obsaženy v projektové dokumentaci, má
se za to, že jsou zahrnuty do ceny díla.

VIL Platební podmínky, Bankovní záruka za plnění
7.1

Úhradu ceny za provedení díla provede objednatel na základě faktur (daňových dokladů) vystavených
zhotovitelem vždy do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Faktury budou vystaveny na základě
v daném měsíci provedených vzájemně odsouhlasených prací (předmět plnění se bude členit do dílčích měsíčních plnění). V případě měsíčních dílčích plnění bude tímto dnem poslední kalendářní den příslušného
měsíce, a v případě dokončení předmětu smlouvy den předání a převzetí celkového díla stvrzený oběma
smluvními stranami zápisem. Nedílnou součástí jednotlivých faktur bude kopie příslušného oběma
smluvními stranami potvrzeného Soupisu provedených prací a u poslední faktury navíc kopie oběma
smluvními stranami potvrzeného Zápisu o předání a převzetí díla.

7.2

Cena za provedení díla bude hrazena na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
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7.3

Faktura - daňový doklad bude obsahovat náležitosti běžné v obchodním styku, náležitosti daňového
dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti
obchodní listiny ve smyslu ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů. Na faktuře musí být uvedeno číslo této smlouvy, popř. další údaje dle požadavku
objednatele.

7.4

Splatnost daňového dokladu činí 30 dnů od dne vystavení, min. však 21 dní ode dne doručení. Platba je
považována za uhrazenou dnem odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu
zhotovitele.

7.5

Faktura - daňový doklad musí být doručena na adresu objednatele:
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Finanční účtárna
Denisovo nábřeží 920/12
301 00 Plzeň - Východní Předměstí
nebo zaslána na emailovou adresu faktury@pmdp.cz.

7.6

Objednatel nebude poskytovat zálohy.

7.7

Zhotovitel je povinen na vlastní náklady obstarat a předat objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou
bankovní záruku na plnění splatných závazků zhotovitele, na první výzvu a bez námitek, a to za účelem
zajištění splnění všech povinností zhotovitele při realizaci stavby, zejména tedy dodržení podmínek této
smlouvy a řádné a včasné předání díla (dále jen „bankovní záruka za plnění“). Zhotovitel je povinen a
zavazuje se předat objednateli bankovní záruku za plnění nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne nabytí
účinnosti této Smlouvy pro Měnírnu Bory a nejpozději do 31. 1. 2019 pro Měnírnu Letná. Bankovní záruka
za plnění musí být vystavena minimálně na částku v hodnotě 10% celkové ceny díla bez DPH; celkovou
cenou díla bez DPH se v případě Měnírny Bory rozumí součet ceny technologické a stavební části uvedené
v odst. 6.4 této smlouvy a v případě Měnírny Letná součet ceny technologické a stavební části a ceny za
zajištění mobilní měnírny uvedené v odst. 6.4 této smlouvy. Bankovní záruka bude vystavena ve formě
schválené objednatelem s tím, že objednatel nebude souhlas bezdůvodně odmítat či zdržovat. Oprávněným
k čerpání bankovní záruky za plnění bude objednatel. Zhotovitel je povinen zajistit, aby bankovní záruka
za plnění byla platná a účinná v požadované výši ještě 60 dní poté, co bude smluvními stranami podepsán
Zápis o předání a převzetí celého díla (samostatně platí pro Měnírnu Bory a samostatně pro Měnírnu Letná),
ve kterém budou případně definované vady a nedodělky. Objednatel je povinen vrátit záruční listinu zpět
zhotoviteli do 14 dnů ode dne skončení její platnosti (účinnosti).

7.8

Objednatel je oprávněn uplatnit nárok z bankovní záruky za plnění až do výše vystavené bankovní záruky
za plnění v případě, že zhotovitel neuhradí objednateli jakoukoliv smluvní pokutu, náhradu škody, náklady
či jinou platbu dle této smlouvy nebo nevydá bezdůvodné obohacení vzniklé v souvislosti s touto smlouvou
(včetně případu, kdy dojde k odstoupení od této smlouvy) nebo nesplní řádně a včas jinou povinnost dle
této smlouvy v souvislosti se stavbou, a to ani do čtrnácti (14) dnů od doručení žádosti objednatele,
nejpozději však do uplynutí platnosti (účinnosti) bankovní záruky za plnění.

7.9

Objednatel není povinen uhradit zhotoviteli cenu za provedení díla, ani její část, dokud mu nebude předána
bankovní záruka na plnění.
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VIII. Záruka za předmět smlouvy
8.1

Zhotovitel poskytuje na provedené dílo jako celek i jeho jednotlivé části záruku za jakost v trvání:
•

stavební a montážní práce v délce 60 měsíců ode dne odstranění všech vad a nedodělků,
uvedených v Zápisu o předání a převzetí díla.

•

technologické celky v délce 36 měsíců ode dne odstranění všech vad a nedodělků, uvedených
v Zápisu o předání a převzetí díla.

8.2

Zhotovitel je odpovědný za to, že převzatý předmět smlouvy po dobu záruční doby bude splňovat určené
technické parametry, bude sloužit sjednanému účelu či účelu obvyklému a bude v souladu s normami a
předpisy určenými objednatelem a obecně závaznými právními předpisy a rozhodnutími příslušných
orgánů.

8.3

Záruční doba začíná plynout od dne protokolárního převzetí díla jako celku objednatelem a končí uplynutím
sjednané záruční doby (samostatně pro Měnírnu Bory a samostatně pro Měnírnu Letná).

8.4

Vyskytne-li se v průběhu záruční lhůty na provedeném díle vada, která nemá vliv na přerušení trolejbusové
dopravy, oznámí objednatel její výskyt a to, jak se tato vada projevuje písemně zhotoviteli (datovou zprávou
nebo doporučeným dopisem na adresu objednatele a zároveň je možné i emailem). Jakmile objednatel
odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel je povinen
tuto vadu odstranit do 10 kalendářních dnů od doručení zprávy pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

8.5

Vyskytne-li se v průběhu záruční lhůty na provedeném díle vada, která má vliv na přerušení trolejbusové
dopravy, oznámí objednatel její výskyt, bezprostředně zhotoviteli telefonicky (tel. 602 729 449) i písemně
(na e-mail technologie@ohlzs.cz ). Jakmile objednatel provede toto oznámení, má se za to, že požaduje
okamžité bezplatné odstranění vady. Zhotovitel je povinen tuto vadu odstranit neprodleně po obdržení
požadavku, nejpozději však do 12 hodin, pokud nebude písemně dohodnuto jinak

8.6

Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vad a nedodělků.

8.7

Provedené odstranění vad a nedodělků zhotovitel objednateli předá. Na provedené odstranění vady
poskytne zhotovitel záruku za jakost v délce minimálně 12 měsíců. Běh této záruční lhůty však neskončí
před uplynutím záruční lhůty na předmětnou část díla dle odstavce 8.1 této smlouvy.

8.8

Zhotovitel nese veškeré náklady spojené se zárukou na předmět smlouvy.

8.9

Pokud zhotovitel vady díla včas neodstraní, nebo bude evidentní, že tato doba nebude dodržena, je
objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady díla nebo jeho části sám či prostřednictvím třetí osoby, a to
na náklady zhotovitele.

8.10

S ohledem na význam a hodnotu plnění dle této smlouvy se smluvní strany dohodly, že finanční nároky,
vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty (např. smluvní
pokuty, náhrady škody, náklady na zajištění oprav), budou zajištěny bankovní zárukou za záruky, na
kterou se přiměřeně použijí ustanovení této smlouvy vztahující se k bankovní záruce za plnění. Zhotovitel
je proto povinen na dobu záruky na dílo, uvedené v tomto článku smlouvy, poskytnout objednateli bankovní
záruku na částku ve výši 10 mil. Kč. Předložení originálu listiny platné bankovní záruky bude podmínkou
pro převzetí díla objednatelem. Bankovní záruka bude vystavena na objednatele. V souladu s touto zárukou
bude banka povinna zaplatit objednateli na jeho prvé požádání, bez ohledu na jakékoliv námitky své či
zhotovitelovy, potřebnou částku, jestliže objednatel ve svém požádání prohlásí, že zhotovitel nedodržel své
závazky vyplývající ze smlouvy. Objednatel je povinen vrátit záruční listinu zpět zhotoviteli do 14 dnů ode
dne skončení záruky na dílo a tedy i platnosti bankovní záruky.
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IX.

Sankční ujednání

9.1

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s řádným a bezvadným splněním předmětu smlouvy (platí
samostatně pro Měnírnu Bory a samostatně pro Měnírnu Letná), oproti termínu uvedenému
v Harmonogramu plnění, je objednatel oprávněn požadovat, a zhotovitel se v tomto případě zavazuje
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den
prodlení. Pro zamezení jakýchkoliv pochybností se uvádí, že celkovou cenou díla bez DPH se v případě
Měnírny Bory rozumí součet ceny technologické a stavební části uvedené v odst. 6.4 této smlouvy a
v případě Měnírny Letná součet ceny technologické a stavební části a ceny za zajištění mobilní měnírny
uvedené v odst. 6.4 této smlouvy. Jakékoliv prodlení zhotovitele může mít za následek i odstoupení od
smlouvy ze strany objednatele.

9.2

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s řádným předáním podrobných prováděcích dokumentací stavby,
je objednatel oprávněn požadovat, a zhotovitel v tomto případě zaplatí objednateli, smluvní pokutu ve výši
5.000,- Kč (slovy pěttisíc korun) za každý i započatý den prodlení, za každou dokumentaci.

9.3

V případě přerušení provozu trolejbusové dopravy z důvodu výpadku mobilní měnírny je objednatel
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč (slovy patnácttisíc korun) za každou i
započatou hodinu, kdy není možno provozovat trolejbusovou dopravu, a to až do doby zajištění nápravy.

9.4

V případě přerušení provozu trolejbusové dopravy z důvodu vzniku záruční vady dle čl. VIII, odst. 8.5 je
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč (slovy patnácttisíc korun) za
každou i započatou hodinu, kdy není možno provozovat trolejbusovou dopravu, a to až do doby odstranění
závady.

9.5

V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení při odstranění záručních vad, které nevedou k přerušení
trolejbusové dopravy (viz čl. VIII, odst. 8.4), je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve
výši 5.000,- Kč (slovy pěttisíce korun) za každý i započatý den prodlení.

9.6

Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, uvedených v Zápise o předání a převzetí díla, je
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pěttisíc korun) za každý
i započatý den prodlení.

9.7

Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu
ve výši 2.000,- Kč (slovy dvatisíce korun) za každý i započatý den prodlení.

9.8

V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti vyplývající z ustanovení čl. XIV. bodů 14.1 až 14.3 je
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy padesáttisíc korun) za
každý zjištěný případ.

9.9

V případě, že zhotovitel bez předchozího písemného odsouhlasení zástupcem objednatele oprávněným
jednat ve věcech technických provede změnu na pozici vedoucích pracovníků uvedených v příloze č. 4 této
smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy padesáttisíc korun) za
každý zjištěný případ.

9.10

V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli smluvní pokutu
ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

9.11

Řádně vyúčtované smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů od jejich vyúčtování a povinná smluvní strana se
zavazuje tyto zaplatit, když obě smluvní strany prohlašují, že v této smlouvě sjednané smluvní pokuty jsou
přiměřené k povaze zajišťované smluvní povinnosti.
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9.12

Jednotlivé smluvní pokuty se navzájem neruší a mohou být uplatněny souběžně a samostatně. Uplatněním
smluvních pokut se nevylučuje ani neomezuje povinnost smluvních stran nahradit druhé straně škodu
vzniklou porušením povinností ze závazkového vztahu.

9.13 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli poplatky, sankce, škody a práce vzniklé navíc (dále jen více
náklady) z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní
správy.

X.

Stavební deník

10.1

Zhotovitel povede ode dne protokolárního převzetí staveniště stavební deník. Stavební deník musí
obsahovat veškeré náležitosti dané účinnými právními předpisy. Do stavebního deníku bude zhotovitel
zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a
jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro
posouzení prací orgány státní správy.

10.2

Objednatel je povinen stavební deník sledovat a k zápisům připojovat své stanovisko.

10.3

Stavební deník obsahuje:
•

základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů;

•

identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace;

•

přehled smluv včetně dodatků a změn;

•

seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby;

•

seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění;

•

přehled zkoušek všech druhů.

10.4

Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými
pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou číslovány shodně s listy pevnými.

10.5

Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být
vynechána volná místa.

10.6

Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický dozor
objednatele (stavebníka) a projektant v rámci autorského dozoru, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci (dále jen BOZP), případně osoby objednatelem pověřené zápisem do stavebního deníku, zejm.
zástupce objednatele ve věcech technických.

10.7

Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob, uvedených v předchozím ustanovení, připojí k
jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

10.8

Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, zašle námitky doporučeným dopisem
zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu - jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

10.9

Zhotovitel bude objednateli pravidelně předávat druhý průpis denních záznamů. Po dokončení stavby předá
objednateli originály stavebních deníků.
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XI.

Provádění díla

11.1

Při zjištění podzemních zařízení, která nebyla správci v jejich vyjádřeních uvedena a brání realizaci prací,
je zhotovitel oprávněn po předchozím oznámení objednateli (telefonicky na kontaktní osobu objednatele)
přerušit práce v bezprostřední blízkosti nalezené sítě. Zhotovitel zajistí vytýčení inženýrských sítí správcem
příslušné technické infrastruktury.

11.2

Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 7 kalendářních dní od doručení písemné výzvy k jeho převzetí.
Pokud tak Zhotovitel neučiní, považuje se za den převzetí staveniště pátý den následující po doručení
písemné výzvy Objednatele.

11.3

Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných i mimořádných kontrolních dnů. Pravidelné kontrolní dny se
budou konat minimálně Ix týdně v místě stavby. Mimořádné kontrolní dny se budou konat na místě
určeném objednatelem v jím určených termínech.

11.4

Před zahájením prací na příslušném stavebním objektu nebo provozním souboru předloží zhotovitel
objednateli ke schválení kontrolní a zkušební plán. Práce na této části díla budou zahájeny až po jeho
schválení objednatelem.

11.5

Zahájení napájení trolejbusové tratě prostřednictvím mobilní měnírny musí být předem odsouhlaseno a
příslušnými orgány povoleno; zhotovitel je povinen opatřit na své náklady a svoji odpovědnost veškerá
potřebná povolení a revize UTZ, bez nichž nelze mobilní měnírnu uvést do provozu.

11.6

Zhotovitel provede dílo dle předané dokumentace pro provádění stavby a objednatelem odsouhlasených
podrobných prováděcích dokumentací, pravomocných rozhodnutí orgánů státní správy, vyjádření správců
inženýrských sítí. Zápisu z předání staveniště a případných dodatků uplatněných objednatelem zápisem ve
stavebním deníku a dohodnutých smluvně mezi oběma stranami. K vyloučení pochybností se za dohodnutý
předmět plnění považují všechny práce a dodávky, které jsou nezbytné k realizaci a řádnému dokončení
zcela funkčního díla, v souladu s příslušnými předpisy a technologickými postupy.

11.7

Zhotovitel vyzve objednatele písemně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality a rozsahu prací,
jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Pokud tak neučiní
je objednatel oprávněn požadovat odkrytí díla a zhotovitel je povinen takové zpřístupnění na vlastní náklady
provést. Zhotovitel je dále povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele k účasti na všech
kontrolních zkouškách, předepsaných kontrolním zkušebním plánem, alespoň 24 hodin před termínem
jejich konání. Zhotovitel je povinen provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání
kvalitativních parametrů předmětu díla a údaje o nich průběžně doplňovat do Kontrolního zkušebního plánu
a předkládat ho pravidelně ke kontrole technickému dozoru objednatele.

11.8

Zhotovitel je povinen průběžně během stavby pořizovat fotodokumentaci podstatných stavebních situací a
detailů a zakrývaných konstrukcí. Fotodokumentací bude dále zachycen stav veškerých inženýrských sítí
vč. okótování před jejich zakrytím.

11.9

Objednatel je povinen provést prověření kvality a rozsahu prací ve stanoveném termínu a výsledek tohoto
prověření tentýž den zapsat do stavebního deníku. Nedostaví-li se objednatel k prověření zakrývaných prací,
ačkoliv byl řádně vyzván, má se za to, že souhlasí se zakrytím prací bez prověření.

11.10

Požaduje-li přesto objednatel dodatečné odkrytí, je povinen hradit náklady zhotovitele na předmětné
dodatečné odkrytí.

11.11

Zjistí - li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny zřejmě vadně, nese náklady dodatečného
odkrytí zhotovitel.
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11.12

Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému
obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem.

11.13

Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a na přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu, je
povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel je podle § 4 odst. 1 písm. x) zákona
č. 185/200 ISb., o odpadech a o změně některých dalších předpisů v platném znění, původcem odpadů.

11.14

Objednatel má právo v době realizace předmětu plnění provádět kontroly, zda odpad vznikající činností
zhotovitele není neoprávněně ukládán na pozemky nebo do nádob objednatele. Při zjištění takovéto
skutečnosti si objednatel vyhrazuje právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy
desettisíc korun) za každý zjištěný případ. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na
náhradu škody. Zhotovitel - původce odpadu si je vědom toho, že je povinen veškerý vzniklý odpad předat
osobě oprávněné k jeho převzetí podle § 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
předpisů, v platném znění. V případě vzniku ekologické události nebo ekologické havárie odstraní tuto
zhotovitel na vlastní náklady a událost nebo havárii oznámí objednateli.

11.15

Stávající technologii měníren je zhotovitel povinen předat objednateli, který šiji uskladní pro případné další
využití. Vlastníkem technologie měníren či jejich částí zůstává nadále objednatel. Při demontáži stávající
technologie měníren je zhotovitel povinen postupovat tak, aby na této nevznikla škoda a technologie jako
taková, resp. její části mohly být dále objednatelem využity. Kovový odpad je majetkem objednatele, a
zhotovitel je povinen tento ukládat do určených kontejnerů objednatele.

11.16

Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit v souladu s platnými právními předpisy zejména podle zákona
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády
č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích a nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní
prostředí. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem.

11.17

Zhotovitel zajistí na své náklady veškerá potřebná povolení a koordinace postupu prací s objednatelem a
společností ČEZ, která plánuje rekonstrukci rozvodny 22kV pro přípravu stání pro rozvaděče a průchody
kabelů pro rozvodnu 22 kV.

11.18

Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených
stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku.
Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději při přejímce stavby předá
objednateli a příslušným vlastníkům/správcům technické infrastruktury.

11.19

Zástupci smluvních stran, uvedení v této smlouvě, jako osoby oprávněné ve věcech technických, jsou
zmocněni k převzetí provedeného díla. O předání a převzetí díla bude učiněn písemný Zápis o předání a
převzetí díla, a to ve vztahu ke každé měnírně samostatně. Tímto okamžikem přechází na objednatele
vlastnické právo k dílu a přechází na něj nebezpečí škody na věci.

11.20

Objednatel je povinen převzít pouze dílo, u kterého byla při předání zhotovitelem předvedena jeho
způsobilost sloužit svému účelu a ke kterému zhotovitel doloží veškeré dokumenty (dokumentaci
skutečného provedení stavby, revizní zprávy, výsledky zkoušek, atesty použitých materiálů, protokoly
právnické osoby, všechny doklady, potřebné k získání průkazů způsobilosti určeného technického zařízení,
kopie záručních listů, apod.) nutné dle zákona č. 266/1994 Sb. o drahách, v platném znění a příslušných
vyhlášek a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění a jeho prováděcích předpisů a
navazujících vyhlášek pro uvedení do provozu a provozování díla, jako tramvajové dráhy.

11.21

Pokud objednatel převezme dílo vykazující vady a nedodělky, je zhotovitel povinen tyto odstranit ve lhůtě
5 pracovních dnů, nebude-li dohodnuto jinak.
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11.22

Zhotovitel je povinen vždy bezodkladně po dokončení části stavby, kterou bude nutno dle dokumentace pro
provádění stavby uvést do provozu pro zajištění veřejného provozu, tuto část předat objednateli k užívání.
Předání dané části stavby k užívání objednatelem proběhne na základě výzvy zhotovitele, kterou je povinen
doručit zástupci objednatele ve věcech technických nejméně 3 pracovní dny předem. Objednatel není
oprávněn jakkoliv užívat nepředané dílo bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o předání části
díla k užívání musí být písemná a musí být podepsána osobami oprávněnými zastupovat danou smluvní
stranu.

11.23

Zhotovitel nese až do lhůty předání a převzetí díla jako celku nebezpečí škod na zhotovovaném díle
s výjimkou případů, kdy bude objednatel užívat nepředané dílo nebo jeho část na základě vzájemné dohody.

11.24

Základní požadavky k zajištění BOZP si objednatel a zhotovitel společně určí před zahájením realizace díla.

11.25

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných
předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

11.26

Zhotovitel je povinen dodržovat a řídit se pokyny koordinátora BOZP, kterého zajistí objednatel.

11.27

Veškerá jednání mezi zhotovitelem a objednatelem v ústním i písemném styku budou vedena výhradně v
jazyce českém.

11.28

Zhotovitel je povinen a zavazuje se realizovat zakázku pracovníky na vedoucích pozicích uvedenými
v příloze č. 4 této smlouvy. Změna na těchto pozicích podléhá souhlasu objednatele. V případě požadavku
zhotovitele na náhradu vedoucího pracovníka uvedeného v příloze č. 4 je zhotovitel povinen nominovat
takového vedoucího pracovníka, který plně splňuje původní kvalifikační požadavky.

11.29

Smluvní strany se dohodly na provedení díla jako celku v I. jakosti (užití materiálů či komponentů v jiné
jakosti je nepřípustné). Dílo bude provedeno dle platných českých technických norem (ČSN), převzatých
evropských norem (EN) a ostatních příslušných platných předpisů a vyhlášek platných na území České
republiky.

XII. Další práva a povinnosti smluvních stran
12.1

Objednatel může od smlouvy odstoupit za podmínek upravených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, v platném znění. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě stanovených
v ZZVZ, tj. v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají
skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, na jehož základě došlo k uzavření
této smlouvy o dílo (blíže rovněž viz čl. XIII bod 13.7 této smlouvy).

12.2

Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením předmětu smlouvy, smluvní strany
protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, služeb, prací a dodávek provedených k datu, kdy
smlouva byla ukončena a na tomto základě provedou vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek z toho
pro ně vyplývajících.

12.3

Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy musí být
doručeno druhé smluvní straně písemnou zásilkou na doručenku.

12.4

Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli při plnění jeho závazků z této smlouvy přiměřenou
součinnost, zejména se vyjadřovat k průběhu realizace předmětu smlouvy, k návrhům zhotovitele, podávat
zhotoviteli potřebné informace a poskytovat nezbytné podklady, které má ve svém držení.

12.5

Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti a právní poměry z této smlouvy
vyplývající, vznikající a související, ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
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znění. Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu, a tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným
soudem bude soud objednatele a rozhodným právem je české právo.
12.6

Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi bude provádět osoba určená objednatelem.

12.7

Pokud zhotovitel využívá pro plnění předmětu této smlouvy poddodavatele, odpovídá objednateli v plném
rozsahu, jako by plnil sám.

XIII. Vyhrazená práva objednatele
13.1

Objednatel si vyhrazuje ve smyslu ustanovení § 100 odst. 1 a 3 a § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,ZZVZ“) právo na provedení změny, a to jak ve formě dodatečných
prací, tak ve formě prací či dodávek nových.

13.2

Objednatel si vyhrazuje právo na změnu dodavatele v souladu s ust. § 100 odst. 2 ZZVZ, a to v případě, že
se zhotovitel dostane do prodlení s plněním předmětu této smlouvy, resp. dílčích termínů delším než 30
kalendářních dnů a/nebo v případě vadného plnění, které zhotovitel nenapravil ani v dodatečné lhůtě 30
dnů. V takovém případě je objednatel oprávněn namísto zhotovitele dosadit jiného dodavatele, který se
účastnil zadávacího řízení a jeho nabídka byla vyhodnocena jako další v pořadí za vybraným dodavatelem.

13.3

Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od této smlouvy a nerealizovat stavbu Měnírny Letná v případě,
že po dokončení realizace díla Měnírna Bory nebude možné tuto měnírnu řádně a bezproblémově užívat
tak, jak objednatel zamýšlel. V takovém případě je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli, aby práce
na díle Měnírna Letná nezapočal a od smlouvy odstoupit. V takovém případě nemá zhotovitel nárok na
náhradu újmy a nemůže po objednateli ničeho požadovat.

XIV. Kontroly a audity ze strany poskytovatele dotace
14.1

Zhotovitel bude povinen respektovat veškeré podmínky a pravidla dotačního orgánu zveřejněné
v příslušných metodikách a příručkách poskytovatele dotace. Zhotovitel bude podle ust. § 2 písm. e) a ust.
§ 13 zákona č. 320/2001 Sb., ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

14.2

Povinností zhotovitele bude zejména poskytnout kontrolnímu orgánu doklady související s plněním dle této
smlouvy o dílo; zhotovitel dále bude povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním této
Smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do doby stanovené v podmínkách poskytnuté dotace (min. do
konce roku 2028). Zhotovitel bude dále povinen označovat příslušné doklady, tj. zejména daňové doklady
a výstupy číslem a názvem projektu v souladu s podmínkami příslušné dotace. Zhotovitel bude dále
povinen minimálně do doby stanovené dotačními podmínkami, tedy minimálně do konce roku 2028,
poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo
zmocněncům pověřených orgánů (např. ČR - Ministerstvo financí. Evropská komise, Evropský účetní
dvůr, Evropský úřad pro boj proti podvodům, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Nejvyšší kontrolní
úřad, příslušné orgány finanční správy a další oprávněné orgány státní správy atd.) a bude povinen vytvořit
výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim
při provádění kontroly potřebnou součinnost.

14.3 Zhotovitel zaručuje, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audity, kontroly a ověření se
budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a podle stejných pravidel na jakéhokoli
poddodavatele či jakoukoli jinou stranu, která má prospěch z finančních prostředků poskytnutých v rámci
této smlouvy.
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XV. Závěrečné ujednání
15.1

Zhotovitel prohlašuje, že převzal kompletní projektovou dokumentaci pro provádění stavby vypracovanou
společností RPE a.s., IČ 02811600, se sídlem Heršpická 993/11b, Štýřice, 639 00 Bmo, vč. její dokladové
části.

15.2

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem
je pojištění za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi pojištěného (zhotovitel), a to s dostatečnou
výší pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání
smluvního vztahu založeného touto smlouvou uvedené pojištění nejméně ve stejném rozsahu na své
náklady udržovat. Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané pojistné
smlouvy) plnění zhotovitele dle tohoto bodu smlouvy. Za dostatečnou výši pojistného plnění dle tohoto
bodu se považuje částka minimálně 30 mil. Kč pro jednu pojistnou událost.

15.3

Veškeré změny a doplňky smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma
smluvními stranami.

15.4

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, přičemž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě
vyhotovení obdrží objednatel.

15.5

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své
svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.

15.6

Obě smluvní strany jsou obecně povinny zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, jež jsou
obchodním tajemstvím smluvních stran a na něž se nevztahuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, resp. ZZVZ a zákon o registru smluv, se kterými se při realizaci
plnění nebo v souvislosti s ním seznámí.

15.7

Smluvní strany se zavazují poskytnout si k naplnění účelu této smlouvy vzájemnou součinnost.

15.8

Smluvní strany sjednávají, že pokud v důsledku změny či odlišného výkladu právních předpisů a/nebo
judikatury soudů bude u některého ustanovení této smlouvy shledán důvod neplatnosti právního jednání,
smlouva jako celek nadále platí, přičemž za neplatnou bude možné považovat pouze tu část, které se důvod
neplatnosti přímo týká. V takovém případě se smluvní strany zavazují dotčené ustanovení doplnit či
nahradit ujednáním novým, které by odpovídalo aktuálnímu výkladu právních předpisů a smyslu a účelu
této smlouvy. Pokud v některých případech nebude možné řešení v tomto odstavci uvedené a smlouva bude
neplatná, zavazují se smluvní strany bezodkladně po tomto zjištění uzavřít smlouvu novou, v níž by
případný důvod neplatnosti byl odstraněn, a dosavadní přijatá plnění byla započítána na plnění stran podle
této nové smlouvy. Podmínky této nové smlouvy vyjdou přitom z této smlouvy původní.
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Přílohy této smlouvy a její nedílnou součást tvoří:
Příloha č. 1A: Oceněný Položkový rozpočet_Měnírna Bory
Příloha č. 1B: Oceněný Položkový rozpočet_Měníma Letná
Příloha č. 2: Harmonogram výstavby
Příloha č. 3: Požadavky na mobilní měnírnu
Příloha č. 4: Seznam a profesní životopisy vedoucích pracovníků zhotovitele, kteří budou řídit provedení
díla
Příloha č. 5: Projektová dokumentace na CD vč. technické koncepce
Příloha č. 6: Požadavky na dálkové ovládání měníren

Podpisy oprávněných zástupců smluvních stran jsou uvedeny na další straně.
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Operační program Doprava

V Plzni dne

Za objednatele:

Plzeňské městmé dopravní podniky, a.s.
Mgr. Michal Kraus, MSc
předseda představenstva

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury

V Brně dne

Za zhotovitele:

UUunm

EVROPSKÁ UNIE

