
SMLOUVA O POSKYTNUTí SLUŽBY

(smluva o dílo)

"Analýza možnosti úpravykemtifl.~ěR~eleRě-A~~a~0~&~R~Aa~~~~~~~~
území MČ Praha 8"

uzavřená mezi

Městská část Praha 8, jako Objednatelem

Číslo smlouvy 2016/0292/0PS.DVZ 26/3224/2016

a

Mott MacDonald CZ, spol. s r. o., jako Konzultantem

Číslo smlouvy S?3'lrzg-!7f7- 001

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., Smlouva o dílo dodavatelská, vzor leden 2016 Strana 1 z 15



Smlouva o dílo na projekt "Analýza možnosti úpravy komunikační zeleně na parkovací stání na území MČ Praha" uzavřená

mezi Městská část Praha 8 (Objednatelem) a Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. (Konzultantem)

SMLOUVA

TATO SMLOUVA Č. Objednatele 2016/0292/0PSDVZ 26/3224/2016, Č J'15'2V'-I1~~~1'avřena mezi

Městská část Praha 8
se sídlem/místem podnikání:
IČ:
DiČ: zastoupená:

Zenklova 35/čp.1, rsč 18048, Praha 8
00063797

CZ 00063797
Ing. Karel Šašek, radnl MČ Praha 8

(dále jen "Objednatel") na straně jedné

a

Mott MacDonald CZ, spol. s r. o.
se sídlem:
IČ:

Praha 1, Národní 984/15, PSČ: 110 OD, Česká republika
48588733

DiČ: CZ48588733
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze oddíl C, vložka 14051
zastoupená dvěma jednateli: Ing. Radko 8uckem, PhD. a Ing. Tomášem Parákem, PhD.,
nebo dvěma prokuristy: Ing. Jaroslav Glogar, prokurista, Mgr. Petr Dovolil, prokurista, Ing.

Ondřej Kokeš, prokurista, Ing.
Michal Uhrin, prokurista

(dále jen "Konzultant") na straně druhé

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

1. Objednatel si přeje využít Konzultanta pro poskytování určitých Služeb ve vztahu k projektu "Analýza
možnosti úpravy komunikační zeleě na parkovací stání na území MČ Praha" (dále jen "Projekf).

2. Konzultant je ochoten poskytnout Služby, jak jsou blíže popsány v Příloze PŘílOHA 2 a podal nabídku
na poskytnutí těchto Služeb, kterou Objednatel přijal;

SE STRANY DOHODLY NA NÁSLEDUJícíM:

3. Jako protiplnění za platby, které má Objednatel provést vůči Konzultantovi, jak je uvedeno dále v
této Smlouvě, se Konzultant s Objednatelem dohodli, že Konzultant bude poskytovat Služby v
souladu s ustanoveními této Smlouvy.

4. Objednatel tímto souhlasí, že zaplatí Konzultantovi jako odměnu za poskytnuté Služby takové částky,
které mu budou náležet podle ustanovení této Smlouvy, a to ve lhůtách a způsobem stanovenými
touto Smlouvou.

5. V této Smlouvě mají slova a výrazy stejný význam, jaký mají v Podmínkách, na které se dále v této
Smlouvě odkazuje.
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Smlouva o dílo na projekt "Analýza možnosti úpravy komunikační zeleně na parkovací stání na území MČ Praha" uzavřená

mezi Městská část Praha 8 (Objednatelem) a Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. (Konzultantem)

6. Tato Smlouva zahrnuje následující dokumenty:

Příloha PŘílOHA 1 Podmínky

Příloha PŘílOHA 2 Rozsah Služeb

Příloha PŘílOHA 3 Personál, Vybavení, Zařízení a služby třetích osob, které má
poskytnout Objednatel

Příloha PŘílOHA 4 Odměna a platby

Příloha PŘílOHA 5 Kontaktní údaje a bankovní spojení Stran

NA DŮKAZ ČEHOŽ přistoupily Strany k vlastnoručnímu podpisu této Smlouvy.

Podepsáno dne , .

za Městskou část Praha 8

Podepsáno dne 2 4 ~06· 201&
za Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

Ing. Ondřej Kokeš, prokurista

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Národn! 984/15, 11000 Praha 1

Telefon: +420221 412800
www.mottmac.com

Doložka dle § 43 zákona Č. 131/2000 Sb
• htavntrn městě Praze .,
ve zněnl pozdějších Pi"~dpisů

Rozhodnuto orgánem ~stské části'

.l..1.!.4... 1f..'lTr!/f:.. ~ ť lJ{ll} )11114 rl
Datum jednání a ČíSlO' ~~~'~~~~;."''''''''''''''''''

. (/.:.é.~~~.... fl'?.?0.?. !!./.~f/'t«(~!.!.. ...
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, -·:.vce rozpočtu: .
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Smlouva o dílo na projekt .,Analýza možnosti úpravy komunikační zeleně na parkovací stání na územ! Mé Praha"

\Jzavfená mezi Njěstská část Praha 8 (Objednatelem) a Mott MacDonald CZ. spol, s r.o; (Konzultantem)

PŘíLOHA 1.PODMíNKY

1.1 DEFINICEA VÝKLAD

1.1.1 Definice

V této SmlOuv~ ml:ijí všechna slova a výrazy, pokud není uvedeno Jinak, nebo pokud nebude z
kontextu vyplývat jinak, význam (jvedený níže v tomto článku 1.1.1.

i) "Oblednatel" znamená Mestská část Praha 8, jeho právní nástupce a schválené
postupmky,

ii} "Konzultant" znamená Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., jeho právnf nástupce 8. schválené
postupníky.

ni) ·Stáť' znamená stát. (nebo státy), ve kterém(ych) mají být Služby poskytnuty.
iv) "Datum účinnosti"má význam uvedený v článku 1.5.1 tétoSmlbuvy.
v) "Hrubá nadbálosť' znamená jakék.ďliv konánf nebo opomenutí jednatělé, prokuristy či

zaměstnance Konzultanta v obdobném postavení, založené Ma Jeho konání či opomenut[
jako jednotUvce, sprše než je.dnánrJeho pOdřízených nebo jakékolivJirié osoby, která jsou
podstatnou měrou pod standardem péče, kterou by byró možn.é roiumně očekávat od
kompetentní a svědomité osobY ve stejnértr postavení a za stejných okOlnos,tí jako
jednatele společnosti. prOkuristy či zaměstnance Konzultanta II obdobném postaVení, 8. to.
v takovém rOisahu, v Jakém. tákové konánI Či opomenuti představuje bezohlednoll
IhostejrlOst ... k exlstujfcfm rlZikům,. ale. pou;ze tehdy, jestliže by bylo zřejmé. takové
kompetentní a svědomité osobě, že takové konán! či opomenufi by vedlo nebo· velmi
pravděpOdObněvedlo k VZnikLJ POd$tátn~ ztráty či škOdy.

vi} "Projekt" znamená Analýza možnosti úpravy komunikačnf zeleě na parkovací stánI na
územf Me Praha 8.

vii) "Služby' znamená přeamět plněnr těřo Smlouvy. ktery má byt plněn Konzultantem v
souladu s touto Smlouvou a které Jsou bllže specifikovány v Pflloze PRlLOHA~.

vili) "Občanský zákoník" Znamená zákon Č. 8"9/2012 Sb., občanSký zákonJk;, ve zněnf
pO;l;dějš(ch předpisů,

1.1.2 Výklad

i) Nappisy v této Smlouvě nema]t význam pro jejI výklad.
U) Tam, kde fó vy~dl)Je kontext, se, Jednotné čJslovztahuje i na množné člslo a mUŽSkY rad

se vztahuje i na ženský rod a naopak.
1.2 POVINNOSTI KONZULTANTA

1.2.1 Rozsah Služeb Konzultanta
Konzultant poskytne Služby tak, jak jsou stanoveny v Přfloze PŘfLOHA 2 - v souladu s pravidly
a podmfnkami této Smlo.uvy. .

'1.2.2 POvinnost péče

Konzultant poskytne Služby s využitím úrovně dovednosti,. řádné péče a přičinlivosti, kterou je
možné očekávat od konzultanta se zkušenostrni s poskytováním služeb LI projektů podobné
veHkosti a slOžitosti,. jako je PrOjekt. Konzultant bude dodržovat všechny standardy,. právňf
předpisy, praxi a podobná pravidla, která se vztahul] na Služby nebo u kterych může Konzultant
rozumně očekávat, že se Vztahujf ha Služby.

1 ;2.3 PI"ěl1í·Služeb
i) Konzultant nezmění Služby bei výslovnéhO pJsemněhQ pokynu Oqjédnatéle; Kohzuttaht

bude informovat OOjednatele co neJdFfve, jak to bUde praktiCkY možné; o Jakékoliv
záležitosti, o které se dozv], která ovlivňuje uspokojivé pOSkytování $Iuž~b. V rozsahq, v
jakém tato záležitost bude požadovat změnu Služeb, vydá Objednatel pffslušnýpokyn.
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Sml.ouva o dílo na projekt ,,Analý;>:a možnosti úpravy komunikační zeleně na parkovací stání na úterní MČ Praha"

uzavřená mez} Měs.tská část Praha 8 (Objednatelem) a Motl MacDonald CZ, spol.s r.o, (Konzultantem)

ii) Konzultant vyvine rozumné úsilí ke splnění Jakéhokoliv harmonogramu pro výkon Služeb,
který byl dohodnut mezi Objednatelem a Konzultantem,

1,3 POVINNOSTI OBJEDNATELE

1.3. i Rozsah povinnost,
i) Objednatel rychle a bezplatně Posk.ytne Konzultantovi informace, dOdatečné informace,

schválení, souhlasy a pokyny, které bude ·Konzultant ve vztahu ke Službám pOŽ?:dovat,
tak, aby Konzultant mohl splnit jakýkoliV dohodnutý harmonogram pro výkon .$lužěQ~ B(:lz
ohledu na schválení či souhlas Objednatele ve' vztahu ke Službám nebude Konzultant
zbaven tlmto jakékoliv povinnosti čl odpovědnosti vyplývajJcf z této Smlouvy, a to s
výjimkou rozsahu, ve kterém je Konzultant oprávněn se spoléhat na pOkyn nebo příkaz
vydaný VEl vztahu ke Službám Objednatelem.

ji) Objednatel tímto potvrzuje, že Konzultant se bude spoléhat ha přesnost, dostatečnost .a
konzistentnost všech informací poskytnutých Objednatelem nebo jeho Jménem
KonzultantoYi,

1.3.2 POdrObnosti dodávek Objednatele Konzultantovi

Objednatel dá k dispozici Konzu'ltantovi pro účely Služeb. vybavení, zařízenI, personál a slUŽbY
dalšíchstran Osou-U n~Jaké) tak, Jak jsou popsány v PřCloze pŘrLOH~ 3. \($echny tyto budOU
p'Oskytnuty Konzultantovi, nent-li v Přnoz.e PŘÍL.OHA 3 stanoveno něco jiného, .bezplatně.

1.4 ODPOVĚONOST

i.4.1 Odpovědnost a. odškodnění
i) Konzultant zaplatí Objednateli smluvní pokutu za neposkytnutí Služby ve stanovených

mllhfofch ve výši 3.0.0.0.,· Kč za každý den prOdlení.
ll) Konzultant. zaplatí Objednateli smluvní. pokutu za .ne~ča$l na Jednáních v termJnech

stanovených Objednateleme ve Výši; .0.0.0,- Kč za každějednoílivé porušeni.
Hi) Konzultant zaplatí Objednateli smluyn( pokutu za pošl<ózení dobrého jména'! Oblědhatele

ve výši 6;0,000.," Kč.
IV) $mluvní pOkiJty mohou být uplatňoVány opakovaně; 'a to až do Vý§e O(:llkOve smlUVní

ceny.

v) Konzultant zaPlatí Objednateli náhradu škody, která mu vznikla. v důsledku P?SkytovánJ
Služeb Konzultantem, pfičemž uplatnění smluvnf pokuty nemá vliv na právo Objednatele
uplatnit právo na náhradu škody.

vi) Bez ohledu na jinou podmtnku stanovujfcf něco. jiného v této Smlouvě· nebo v
souvisejícím dokumentu a bez ohledu na to, zdá důvod uplatnění jakéhokOliv nároku
vyplývá z této Smlouvy ne:bO v souvislosti s nf podle jakéhokoliv použitelného práva, z
nedbalOsti nebo pro perušenř' zákonné povinnosti nebo jinak, ve vztahu k jakýmkoliv a
všem důvodům uplathěnf, jak je uvedeno Výše, bude celková odpovědnost Konzultanta v
souhrnu pro všechny nároky omezena částkou odpovídajJcf OelkoVé smluVní ceně
splatné dle této Smlouvy.

vii) Dále a bez vlivu na Výše uvedené omezenr. odpovědnosti,. bude jakákoÍlv taková
odpovědnost Konzultanta za ztrátu či škodu ve vztahu k jakémUkoliV nárOku Či. nárOkům,
ať Již podle § .2630 Občahského tákOhťkU nebo jinak, omezena na takovou Částku či
částky, které bUdoU spravedlivě k uhrazenI KonzUltantem s ohledem na Qdpovědnost
Konzultanta za ně a ha. základě toho, že.:
a) všechny další strany jmenované nebo v budoucnu jmenované Objednatelem k

plněnf souvise/fcrch služeb, stavebních prací či dodávek ve vztahu k Projektu
pOSkytly své plněnf za srnfuvníoh podmlnek nikoflv méně přisnýoh naž II· této
Smlouvě a že uhradily Objednateli takový pOdO na ztrátě či škodě., který by měly
spravedlIvě uhradit s ohledem na jejtch odpovědnost za ztrátu či škodu; a
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Smlouva Q dflo na projekt •Analýza možnosti úpravy komunikačnl zeleně na parkovací stání na úzernř MČ Praha"

uzavř!'lná mez} M~Slská čáslPraha a (Qbjednatel!'lml a Mott MacDonald CZ, spol. s r.o, (Konzultantem)

b) všechny takové dalšf strany neomezily nebo nevyloučny svojl odpovědnost vOči
Objednateli za ztrátu' či škodu jakýmkoliv takovým způsobem, který by měl vliv na
odpovědnost Konzultanta podle tohoto článku.

viU) Dále a bez vliVu na výše Uvedené bude celkOvá odpovědnost Konzultanta podle nebo v
souvislosti s touto Sml.oOVOd za jakýkoliv a všechnY nárOky ve vztahu ke kontaminaci a
znečiš.tění omezena menšI částkou. z:
a) i 500 OOQ,-I<č (sloVy: sedm milionů pět set tisíc kOrun českych), n€lOo
1::» přímýCh nákla.dó VYnaložených ObJednatélem k odstranění kontaminace nebo

znecištěnf. . . .

lx) KonzoJtartt heodpoVídá Otljédnatéli lIe Vttaho k jakémukoliv nárokU za ztrátU čí škodu
vyplýya:ií z aktů váll<y či terorismu. Jl'l.derných či fé).díoaktivnfcH emisf, jal<éhokoiJv vÝskYtIJ
toxickÝcH zemi'l nebQ pocn~~eJicfch z: nebo vztahujJdch se kazbestu.

x) Žádná Stran& neodpóVídá. drubě Straně ž&jakoukoliv nepřltl1otJ, .zvl!ilštní nebo následnoLi
ztrá.tu (Včetně, (lle nikoliv v&ak vÝlučně zahrnuj1ct ztrátu ziskU - (lf liž přímého či
nepřlmého ~ ztrá.ty výroby, ztrá.ty l3mluv, ztráty užívánÍ; . .ztráty obchodu t:;! ztr.áty obchodní
přOežitosti). .

xi) Oi:llednat{:ll n{:lzahájf žádné soudní .oei:lO jiné řízení dle nepo v $.ouvislosti s touto
SmlOUVOLl proti Konzultantovi po uplynutí $ (slovy: tří) let po splnění Služeb.

xii) Žádné ujednání v tomto články nevylučuje. ani neomezuje odpovědnost Konzultanta za
smrt nebo ublížení na zdraví, škodu způsobenou úmyslně nebo Hrubou nedbalostI.

1.5 Z.AHÁJENf.ASPLNĚNf

1.5.1 Datum účInnosti

Datum účinnosti této Smlouvy Je datum posledního podpiSU Stran této Smlouvy~
1.5.2 Zahájení a splnění

Konzultant se zavazuJe postupOV(lt v plnění Služeb: pravidelně a přičinlivě a vynaloží rozumné
úsilí ke splnění]akéhokollv časového postupv, harmonogramu a časového soupisu vÝstupů tak.,
jak je dohodnutomezi Objednatelem a Konzultantem.
Služby budou předány bez vad a nedodělků. Qtéto skutečnosti bude sspsšn Protokol o .řádném
predání a převzetí Služeb.

1.6 ZMĚNY SLUŽEB
1.6.J Změny

i) Objédnátel muze dát p(semným oznámením I<pnzultahtovi pOkyn ke zmeně Služeb
přidánrm; vynecháním,. náhradou čl jiným. doplnénfmSlužeb, a to. za přédpOkladv. •. že
taková změna Služeb bude Vždy pro Slůžby a Projekt ralevantor. Pokud buda. Objednatel
požadovat takovou změnu SluŽeb, bude Konzúltant,. jak jen to bUde prakticky možné,
informovat Objednatele. o pravdě.podobném dopadu (bude-Ii neJaký) takové změny nt:;!
Služby, a to jak dodatečných, tak i snížených. odměn a . doby ke splněnI Služeb.
Konzultant není povinen zahájit poskytovaní. dodatepných Služeb! dOkU~ Objednatel
nedohodne písemně s Konzultantem dodatečné odměny a dodatečnou dobu.vztahujJcí
se k . poskytnuU . tákOvých Služeb: Konzultant vyvine rozumné ~s.iJí k minimalizacI
nepřízniVýCh účinkú Jakékoliv takové změny na Služby.

li) Jestliže se Konzultant domnfvá, že Služby byly· změněny . nebo ztíženy Objednatelem
nebo jinak zpOžděny nepo narušeny jakoukoliv záležitostí, která je . mimo rozumnou
kontrolu Kqnzultanta, blJde Konzultant, jak jen to bude praktioky možné, informovat
Objednatele o pravděpodobném dopadu takové skutečnosti na Služby. Konzultant vyvine
rozumné úsilf k minimalizaci nep'řfznivÝch účinku takových skutečností naS!užby.
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Smlouva o dílo na projekt .Analýza možnosti upravy komunikační zeleně na parkcvec] stání na území MČ Praha"

uzavřená mezi Městské Mst Praha 8 (Objednatelem) a Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. (Konzultantem)

iii) Konzultant Je podle odstavců i) a ii} výše oprávněn k náhradě od Objednatele za
změněné, zpožděné nebo narušené Služby a jakákoliv úprava odměn nebo doby pro
plněnI SIl.tŽeb bude vypočtena V Souladu S ustancvenlm! Přflohy PRfLOHA4 nebo, pokud
žádná taková ustanovení nejsou, uhradí Objednatel za změněné, zpožděné nebo
narušené Služby cenu v místě .!:i čase obvyklou a doba pro plnění Služeb pUde
prodlOUŽena tak, abY Konzultant při vynaložení rozumné péče stihl poskytnout upravené
SluŽby v takto rozumně prodloužené době.

1.7 PŘERUŠENí NESO. ZRUŠr:Nf
1.7.1 Oznámením ObJednatele

i) Objednatel muže přerušit JakékOliv či všechna plnění Služeb doručením písemného
oznámení KonzUltantovi, které Je účinné uplynutrm 28 dnu po Jeho doručenr. Konzultant
učinf po obdrženf jakéhokoliv oznáméhí o přerušení jakéhokoliv či všech plhěnf Služeb
okamžité krOky k minimalizaci cetšřeh výdaju. Objednatel má podle tohoto článku právo
pOžadovat po KonzultantoVi dOTučením písemného oznámení, které je účinné uplynutím
28 dnů po leho doručeni, obnoven! jakékoliv předtfrn přerušeně Služby, Konzultantovi
budou nahrazeny jakékOliV dodatečné náklady rozumně vynaložené v důsledkU
JakéhOkoliv .oznámení vydaného podfe .. tohoto článku,. zejména, nikoliv však výlučně,
zahmujfcl platbu za nedokončenou prácI a demobilizační náklady, které budou uhrazeny
v SOuladu s článkem t.8 této Smlouvy .a odměny za Služby pe odečtení částkY, kterou
KOhzultantušetřil neVykónánf:m ZbýVajících Služeb.

ii) Objednatel může od teto Smlouvy odstóupit doručenfm písemného OZnámení
o odstoupenI Konzultantovi,. které Je účinne uplynutrm 28 dnů po jeho doručení, Jestliže
SluŽby nejsou již pro Projekt požadOVány, nebo byl.li projekt uko'nčen. nebo nent již dále
Objednatelem prováděn. Za všech jinýoh okolnosti může Objednatel odstoupit od této
Smlouvy pouze v souladu s článkem: 1.7.1 odst Iii) této SmloUvy,

jiH Jestliže Konzultant zpysopl pOdstatné porušení SmlouVy a navzQory předChozintu
plsemněrnll o?nám~n( Objednatele KonzultMtovi ·0 takovém porušení Konzultant
nenapravf takové porušení do 28 dnu od doručenf takového oznámení, má Objednatel
právo Od této Smlouvy okamžitě odstoupit.

1.7.2 Oznámením Konzultanta
I) Jestliže Objednatel zpu.sobí podstatné porušení Smlouvy a navzdory předchozímu

písemnému oznámení ·Konzultanta Objednateli o takovém porušen] Objednatel
nenapraví takové porušení do 2.8 dnů od doručení takového oznámení, má Konzultant
právo od této Smlouvy okamžitě odstoupit.

ii) Jestliže bude nějaká či všechny Službypřě(UŠeny podlé článku t.7.1 odst 1.7.11) této
Smlouvy a KonzLiltant neobdržel oznámení o· znovuzahájení do a měsíoů od dne
přerušenř, může Konzultant od této Smlouvy písemným oznámerum Oblednateli s
okamžitou účinností odstoupit.

1.7.3 Práva a odpovědnost pn ukončení

UkončerH této Smlouvy nebude mU vHv ani nebude míŤ účinek na jakákoliv nabytá práva, nároky
čl odpovědnosti Jakékoliv Střany.

1.8 PLATBY
1.8.1 Platby Konzultantovi

i) Objednatel zaplatf Konzultantovi za. Fádně plněni Služeb. takové částky, které mu náletr
podle této SmlOUvy. Objednatel provede úhradu v souladu s jakoukoliv podmínkou,
postupem a v měnách OVedenýchch v Přfloze PRJLOHA 4.

ii) Konečné. datum splatnosti částek uvedenýCh v Jednotlivých fakturách bude 21
kalendáfnfch dnu po doručeni faktury Konz(Jltantem,
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iH) Objednatel nernůže odmítnout úhradu jakékoliv části faktury ve vztahu k částoe či
částkám, které náležr Konzultantovi podle této Smlouvy z důvodu nároku nebo
domnělých nároků proti Konzultantovi, pokud zadržovaná částka nebyla plsemně
odsouhlasena Konzultantem jako náležející Objednateli nebo přisouzena v soudním
řízení, rozhodčfm řízení nebo řIz9nf o sporu ve prospěch Objednatele a nevyplývá-Ii nebo
nenf-li ve spojen f s touto Srn louveu

iv) Objednatel . je oprávněn odečíst splatné závazky Konzultanta (smluvnf pokuty)
z Objednatelem fakturovaného plnění.

v) Jestliže Objednatel nel.lhradf v plném rozsahu částku náležející Konzultantovi dl.e této
Smlo.tivy do posledního dne splatnosti, má Konzultant právo přerUšil plněni Služeb,
Konzultant. Je oprávněn. toto. práVO vykonat .. pouze pO uplynuti. 14 dnů. po otnám eriÍ
Objednateli o záměru přerušit toto plněnL Takové právO zanikne okamžitě po uhrazenf
přfslušné částky Objednatelem KonzUltantovl. Jakákoliv doba přerušeni Služeb v souladu
s tímto odstaVCem bude. vzata v úvahu přf výpočtu terrn krů ke splněn(. Služeb přímo ci
nepřímo .. ovUvněnYCh výkonem. práv upravených. tímto. odstavcem, . Případně tetmfny
plnění takových Služeb budou prodloužtmyo dobIJ odpovídaj(cí době přerušení.

vi) Jakákoliv platba prQVeClen8 po kqnečn~m dni splatnosti bude ÚTočena sflzbou a% per
annll(l1 plus dvoutydenni repo sazbou Óeské nárOdní banky platnou v první den prodlení
$ platbOu.

vii) Prodtenf Objednatele s pla1bou Konzultantovy faktury deršr než 42 dnO představuJe
podstatné porušení Smlouvy.

1.. 9 POŽADAVKYNA POJI$TěNf
1.9.1 KCl.nzultantovo pojištění

Konzultant bude udržovat dostatečné pojištění zákonné odpovědnosti a profesní pojiště'ní
odpovt!dnosfi za škOdu zpŮSObenou třeffm osobám k pokrytr odpovědnosti Konzultanta PQdlě
této Smlouvy., a to za vždy existyjíQi pOdmínky, že takové poJištěnf je dostypne na trhu PQlj~tění
v Londýně za komerčně rozumných sazeb a pOdmínek a za existence všech běžných yYjimek,
výluk.a omezeni rozsahu krytí, l<ter~ jsou obecně použfvané v čase cenovení.

1.10 VYŠŠíMOC

il Nastanou-U okolnosti, za které nen! Konzultant Odpovědný a které ho činí neodpovědným
nebo mu neumožňujf splnit celek nebo část Služeb v souladu s touto Smlouvou (dále je.n
"vy~š( moo") , bude o tomto ihned informovat Objednatele. Za těchto okolností budou
dotčené Služby považovány po dobu trvánLudálosti vyššf moci za přerušené,

ii} KdYž budou SlUŽby. (nebO Mst z nich) ovlivněny událostí vyššr mocI, doba pro Jejich
splněnf bude prodloužena o časový úsek rovnajícf se době, po Rte:rou nebyla př[slu~ná
Strana schopna uči.nit takové Jednáni Jako výsledek vyššfmooi.

Hi) Událostí vyšší mocij.sou zejména. nikoliv však výlu.čně, následujCcf:
a) události vyššf Vůle, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), válku, invazi, akty

nepřátelství ze zahraničí, rebélié. revoluce. povstání, nebo VOjenské sIly či převzetí
moci,

b} uva(enf sankol jakéhOkoliv druhu ve Státu vládou .Ce.Ské .republiky nebo SpOjenéhO
královstvf nebo. \llá.clY. Jiné země nebo Jakékoliv jiného mezinárodnfho SUbjektu
uznávaného vládou České republiky nebo Spojeného království;

c) uvalen( obChodních omezení, které podstatně ovHvnf možnosfspOlečnogti z Úeské
republiky nebO qceřřnné spplečnosti spOlečnosti ze Spojeného královsM
obchodovat se společnostmi ze St<itu .nebO obchodovat ve Státu; a

d) Jakékoliv Jiné podobné události,. které nejsou pod kontrolou Konzultanta a které
Konzultant nemůže svoJf náležitou přičinlivost[ překonat.

Jestliže událost vyššf moci pokračuje po dobu 90 dnů, může každá Strana tuto Smlouvu zrušit
písemným Odstoupením, které nabyde účinnosti okamžikem dorúčenl dtuhé Straně.
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1. i 1 POSTUPY PŘI ŘEŠENí SPORŮ
1.11.1 OznámenI sporu

Jakákoliv neshoda či spor vyplývajIcf nebo vztahující se k této Smlouvě {společně nebo
jednotlivě dále jako "spor'} bude bez vlivu na další ustanovení této Smlouvy písemně sdělena
ihned drUhé Straně. Spor bude řešen.v souladu s článkem 1.11.2té.to Smlouvy,

1.11 ;2 Spory

Veškeré spory mezi Stranami. vyplývajlcf z této Smlouvy a/nebo v souvislosti s nf, se budou v
dobré vfře Strany snažit nejprve řešit smírnou cestou, V případě, že mezi Stranami nebude
dosaženo šfnftného; řešehf sporu do 30 dnO od oznámení e)<!SJEmCe spotu druhé Straně, bude
mít kterákoliv Strana právo podat návrh na \týřesenr sporů věcně a mí~tne přfslušnému soudu
ČeSké republikY.

1.12 OBECNÁ USTANOVEN(

1.12.1 JazykY a právQ

Jl Jazykem této SmlouVYJejazyk čeSký.
ii} Tato smlouva se řfdr ptávn(rni předPiSy Č~sk.é l'~pUbliky, Zejména Ul:llanove,nfm § :2!5S6 a

násl. Občans~éhQ ~k.onfku.
1.12.ZPo$tQuPOni a SUbdOdávkY

i) Obl~dnatE:i1 nepostoupí všeChny ani část SVých práv neb.o nepf(lvede jakOuKoliv část
SvýCh povinností podle těto Smlouvy beZ předť:hbzího písemného 'solihlaSlJ Konz!Jltai1ta·.

li) Jestliže budl3 ohtít Konzultatit .zadat jakoukoliv Službu ja,ko SUbdOdávku
specializovaném'u $Wb<;iooavatell, b!Jde o tomtO' informovat Objednatele. KonZUltant bU'de
odpOVědný za plněnf a za platby jakémukolhr specializovanému subdol;lavateU.

1; 12.3 Qznámení

OznámenI podle Smlouvy budou mrt. pJsemnou formu a n;;loudou (ičlnnQsti V qen obdr~ení
II sldte Strany; které je oznámení adresováno, uvedené v Přileze PRfLOHA S. nebo na takové
jiné' adrese, která bUde drUhé Straně oznámena, Dmuč~nr může být osobm nebo doporUČeným
dopiSem.

1.12.4 SpráVa

OSOP)! uvedené v Přítoze PŘflOHA 5 k této Smlouvě nebo nahrazené písemným oznámením
d;;lné Strany druhé Strar;lE~ bLJdoll považQvány za osoby s oprávněnlm čInit dle své působnosti
ťsmluvn(,. technická. tina~nf a účetrlr) rozhqdnutrza přfslušnou Stranu podle télo Smlouvy.

1 ..125 Úplná Smlouva

Tato SmIQu%i· (společně S Přílohami a jakýmikoliv dokumenty, na které se v této Smlouvě
odkazuje) tvoN· úplnou dohodu mezi Stranami a bude ve vztahu ke Službám nahrazovat
Jakékoliv předchozí dohody a sjednaná řešení.

t, 12.6pmva ti'etlch stran

Bez. ohledu na jakékoliv ustanoveni této Smlouvy stanovíc( něco jl~ého, nebude m ft s VýjImkou
Stran této Smlouvy žádná fyZiCká osoba ani právniCká osoba žádná práva ve vZ;tahu k této
Smlouvě; aťsejednáo tretí čijihoLJ stranu.

1.12.7 Duševní vlastnictví a užití výstupu
Vpřípadě,.Žé se nadllonebo Jeho části zhotovené dle této. smlouvyvzlahuJf ustanovení z.ák.č,
121/2000So .• autorský zákon,. ~otovjteltoutÓ smlouvou uděluje ve smyslu § 46 a násl; zákona
objednateli oprávněnf k. výkonu práva dno nebo jeho část užřt (nevýhradnf licence) pro účely
p.řípravy a realizace ObdObných; věcně nevazujfc(ch či. $ůuvIsej(cJch zakázek, ktěré budě
objednatel realizovat do deseti let od pl'edání a převzetí díla.
LtCt3nce dle předchozí věty je poskytnuta bezúplatně. Dáleje deflhC)vána takto:
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UcenCě je poskytována jako nevýhradnf což znamená, že autor smi poskytnout licenCi třetí
osobě.
Časový rozsah Ucenc~ se sjednává na dobu 10 lel ode dne předání a převzetí bezvadného
díla objednatelem.
Věcný rozsah licence Je sjednán tak, že objednatel je výslovně oprávněn ke všem
způMbum užitf dfl~ dle § 12 odSt. 4 AutorSkého zákona, tj. k rozmnožování, rozšiřování,
pronájmu, půjčování, vyst;avovánf a sdělovánfpředlTlětu díla veřejnosti a to jakýmkoli
technickým způsobem, vč~tně Uveřejnění prostřednictvtm int(ilrnetu,
Objednatel Je oprávněn optávněnJ, tvořicí $OU~st licence ~cela nebo zčásti poskytnout
třetí oSObě.
ObJeqnatel nenf povinen licenCi využIt.
Objednatel je oprávněn licenci využít zcela· nebo j jen z části.

Konzultant nebude mřt žádnou oclpovědnost za užití duševního Vlástnictvf pro Jiné účely, než pro
kt~r$ bylo pOvodně určeno.

1·.12.8 Oddělitelnost

Pokud nějaké ustanoveni tétp ~mlouvy bude shledáno. přfstušnýrn soudem za neplatné, nicotné
či nevymahatelné, pak takové nepíaíné, nlcotná či nevymahatelné ustanovenf v žádném ohledu
neovHvnf, nenarušř nebo nezneplatní zbývájlaf ustanovení této Smlouvy. v takovém případě se
Strany zavazují, že takové neplatné, niaoiné či nevymáhatelné smluvní ujednánfnahradf jiným
ustanovenfm Smlouvy, které bude platné, Účinné a vymahatelné .podle p:oužitelného práva této
Smlouvy a jehož obsah a účel bude co možná nejbližší obsahu a účelu puvodn.fho ustanovenf
Smlouvy.

i .12.9Etické jednání Stran
Při plnění práva povinností dle této Smlouvy nebo. v souvi.slosti s touto Smlouvu jsou Strany,
Jejich zástupci a zaměstnancI povinni dodržovat všechny právní předpisy v oblasti boje proti
korupcf a legalizaci výnosů z trestné činnosti (pranJ špinavýCh peněz), Zákon o Korupci zroKU
2(11) SpojenéhO království. (the .: Utlited Kingdortl Bribery .Acf 2010), jakOŽ i. aplikovatelné
povinnosti dle Úmluvy o boIi proti podplácenfzahrahičnfch ... ..... ... fl činitelů v mézlnárodnlch
podnikatelSkých transakcíCh (OECD), viz sděleni MZV Č. 2512000 S .1Tl.S.
Strany:
1) zarUčujf a prohlášují, že neučinily, a
H) zavazuji se, že neučinf,
primo nebo nepřfmo prostřednIctvím jiné ~cké či . právnické osoby JakékOliy nezákol'ln~
Jetlnánf, včetně nikoliV vša.k výJl!čně. nabfdl<y či platby Úplatku· vel'ejnému činiteli nebo .. jakékOliV
jin$ O!)obě Ve spojenf f;jakouKo!iv záležitOstí související {'i touto Smlouvou nebo Projektem.
Ki3.Ždii Stranl3, oznámí okamžM písemně drUha Straně VŠechny skutečnosti týkající se žádosti o
nezákonnou platbu odjakého)(.o!iv veřejného činitele či jakékoliV Jin~ OSOby s vlivem,
Poruší-Ii Strana jakékoliV ustanovenJ tohoto člárikU, má druhá Strana práVO kdykoliV ocl této
Smlouvy odstoupit doručením písemného oznámení, a fo s okamžitou účinnostI.
Strana, která poru$f ustanovenf tohoto článkv 1.12.9 télo Smlouvy Je povinna odškodnit a i dále
poskytov;at odškodněnf druhé Straně za jakékoliv pohledávky proti nf vzniklé porušením tohoto
článku nebo v souvislosti s takovým porušením v plném rOzsahu přfpústnérn podle použitelného
práva této Smlouvy.

1.12.10 Vady
Vyskytnou-li se vady ve výsledcíCh Služeb, Konzultant opětovně pOSkytne SlUžby potřebné k
tomu, aby napravil vadné. Služby.. Toto opětovné poskytnutí bude vylučovat jakoukoliv jinou
nápravu, na kterol! by měl jinak Oqjednatel právo ..
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1.12.11 Stejnopisy

T:ato Smlouva Je uzavřena a podepsána ve čtyřech (4) vyhotQveních, každé s platností origin<11u,
z nichž Objednatel obdržl dvě (2) vyhotoveni a Konzultant taktéž dvě {2~ vyhCfoven(.

1.12.12 Změny Smlouvy

NenJ-I.í v této Smlouvě výslovně uvedeno něco jiného, může být tato Smlouva měněna pouze
písemnym Ujédnáním Stran.

1.12.13 Podpisy

Obě Strany svým podpisem prohlašujf a potvrzuji, že veškerá ustanovenř a podltHnky Smlouvy
byly dohOdnutY mezi nimi svobeoně, vážně a určitě, nikoliv v tísni a.nl· za nápadně nevýhodných
podmfnek.
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PŘíl.OHA 2. ROZSAH SLUŽEB

2~1 Předmětem Služeb Je zpracovánf studfe zaměřené na analýzu a návrhy stávaJCe! komunikační
zeleně pro úČely navýšení počtu parkovacích stání na území MČ PrahyB.

Bližšívymezení Služeb:
2,:1.1 analyza dostupnýCh podkladu. zpracovaných studií a dokumentací zaměřených na oblast

parkovánI na územf MČ Praha Bj
2. i ,2 rozbory demografických charakteristik řešeného územ f;
2.1,.3 zhOdnoceni stáV<;!jfcí dopravní sitlJace voblssU parkování:
2.1,4 zhodnocenfpoptávky po parkovánívobytných lok~ntách;
2.1.5 analýza lokalit z hlediska majetkoprávnfch;
2.1.6, analýza I,okalit z hlediska souladu s platnYm Ůzemním plánem a z blediSka živptnCho

prostředíj
2.1.7 návrh řešení a opatření úprav fYzlckěho uspOřádáni u!ičnIho prostoru v Obytných lok/:'{litacn ~

zvýšení počtu parkovacfch míst směřující R max, pokrytí požadaVlqj na parkování a
odstavovánfvozidel s ohledem na životní prostredI a udrženf kvalllybydl.ení;

2; 1.8 schémata lokalit v rezsahu- širMvttahy a schémata lokalit v měrrtku 1: i 000 (1 :5(0);

2.1.9 vyčíSlení ol'lentačnlch náklaqŮ na úpravy jednotlivýCh lokalit.
2.2 Místem plnění Je ú?emfMČ Prahy 8· ÚMČ Praha 8.

2.1 KOnzultant se zavazuje plnit .Slu,Žby v těchto termInech:
2,1.1 Předpokládanýtermfn zaháfeni plněni: červen 2016;
2.1.2 Zpracov~ní analýzy do 31. října 2016 ode (joe pOdpisu Smlouvy a předložení k

připomJnkám Objednatele;
2.1.3 Zapracovánf připomínek Objednatele a předánLčlstopisu "Analýzy" do 30.listopadu2016.

2.2 Objednatel se zavazuje poskytnout připomínky k zapracovánf tak. aby bylO objektivně možné
termín dokončení a předánfčistopisu Konzultantem stihnout.

2.3 SluŽby budou předány bez vad a nedodělků. O t~to Skutečnosti bude sepsán Protokol o .FádM.11l
predáhJ řl převzetí.
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Srnlouva o dílo na projekt .,Analýza možnosti úpravy komunikační zeleně na parkovaci stant na ůzem i MČ Praha"

uzavřená mezi Městská část Praha 8 (Objednatelem) a Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. (Konzultantem)

PŘfLOHA3. PERSONÁL, VYBAVENí, ZAŘíZENí A SLUŽBY TŘETIcH OSOB, KTERÉ MÁ
POSKVTN,OUTOBJEDNATEL .

3.1 Objednatel Je povinen dodávat průběžně Konzultantovi na jeho vyžádání do pěti (5) pracovních
dnů podklady pro řádné plnění Služeb, a to v elektronické a/nebo písemné (papJrové) podobě
(dále. jen. "Podklady"), a informovat. ho o veškerých nových skutečnostech (aktualizacích)
vztahujících se k předávaným Podkladům. .

3.2 Objednatel Je povinen zajistil pro Konzultanta návštěvu své provozovny a jím vlastněnéM
majetku, jakož i zpřístupněni technických a Jiných informaci Objednatele potřebných pro plnění
Služeb, a to dQ pel; (5) pracovních dnů, od doručení výzvy ze strany Konzultanta k zajištění
takové návštěvy afnebo ke zpřístupnění.

3.3 Objednatel se zavazuje zajistit spolupráci osob na straně Objednatele v rozsahu možností a
znalosti Při poskytování infOrmací k předanym Informac1m ve formě konzultací na místě,
telefonátů, písemných dotazlI, a to bez zbytečného odkladu a s nejVYšš lm \.l rychlen rm .

3.4 Qbjednatel vystaví pro Konzultanta: jednu nebo více plných mocl pro účely plněnf Služeb, a to
bez zbytečného Odkladu po CJbdrženf písemné a přiměřeně odůvodněné Žái:!osti KCJntultanta,
nejpozději však do pěti ($) dnů po jeJfm dOručenr,
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Smlouva o dílo na projekt "Analýza možnosti úpravy komunikačril zeleně na parkovacf stání na úzern] MČ Praha"

uzavřená mezi Městská část Praha 8{Objednatqlcm) a Mott MacOonald CZ. spol. s r.o, (Konzultantem)

PŘflOHA 4. ODMĚNA A PLATBY

4.1 Objednatel je povinen zaplatit Konzultantovi za plněnf Služeb, včetně poskytnutC licence,
celkovou odměnu ve výši 898000,- Kč (slovY: osmset-devacesát-esm korun českých) zvýšenou
o částku 188 580,. Kč (slovy: jedno-sto-Qsmdesát"osm-tisíc-pět ..set~osmdesát korun českých)
odpovídající DPH se sazbou dvacet Jedna (21) procent, tedy s DPH částka 1 086 580,- Kč
(sloVy: jedh-milion-osmdesat-šest.,ťisrC~pět·Séf-osmde$át korun česKých) (dále také jake
nCélková smluvní cella"}.

4.2 Celková smluvnř cenaje.stanovenajako·cena konečná za Služby.
4.3 Zadavatel neposkytuje zálohy.
4:4 $platťlost faktllr čiňf 21 kaleňdatních dní ode one dorUčenI,
4.5 Dodavatel služby je opráVněn prevést fakturaci po předání a převzetl dOkončených SllIžeb

(An~lý:z:y}. Faktllra bude obs~hoV~t Jako pNlohu "Protokol o fádném předáni a pfevzetí dlla".
Onem uskutečnění ,zdanitelného dnčího plněni je den podpisu "Protokolu".

4.6 Oprávněně vYstavenlÍ faktura - daňOvý doklad - musí obsahovat naležitosti daňového dokladu
ve smyslu zakona č. 23$/2004 BQ. o dani z přidané hodnotY. ve Zňěnf pOZdějš(ch př$ÓPisú
včetně těchto údajů:
4.6.1 údaje Objednatele, obchodn{jméno, SídlO, OIČ
4.6.2 Údaje Kbn;z:Llltanta, obchodníjméno; sidlo, OIČ
4.6.$ rOzsah a předmět plnění
4.6.4 evidenčnf čisto daňového dokladli
4.6.5 fakturovanou částku ve složení základnr cena, DPHa cena celkem
4.6.6 datum uskutečnění .zdanitelného plnění
4.6.7 datum vystavenI daňOvého dokladu
adálé.;
4.6;8 razítko a pOdpis oprávněné osOby, sťvrZl.Jjíct optaVňěnost, fOrrílálnf II věcnou správnost
4.6.9 faktury
4.6. tO JÓ Objednatele a Konzulta.nta
4.6.11 název zakáZky
4;6.12bankovnf spOjenI Objednatele a Konzultahta
4.6.13 zápis v obchodnfm rejstříku (číslo VložkY, oddíl)
4.fi). i 4 číslo· Smlóuvy.

4.7 Faktura se pro. účely této SmlouvY má za uhraZenoU okamžikem připsání fakturova.né částky z
bankovnfho úOtu Objednatele na bankovnř účet Konzultanta uvedenÝ vprIlo~e PŘíLOHA 5
k této Smlouvě.

4.8 Konzultant nsn( oprávněn Jednostranně změnit Celkovou smlllvní cenu, respektlve Její část;
ledaže dojC1.e ke změně zákonných sazeb OPH. V případě změny zákonné sazby DPH. dojde ke
Oňl účinnosti takově změny k tomu odpovídající automatické změně Celkové smluvní ceny a její
relevantnf(ch) částl(r).
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Smlouva o poskytnutí služeb na projekt "Analýza možnosti úpravy komunikační zeleně na parkovací stání na území MČ
Praha"

uzavřená mezi ěstská část Praha 8 (Objednatelem) a Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. (Konzultantem)

PŘílOHA 5.

KONTAKTNí ÚDAJE A BANKOVNí SPOJENí STRAN
1.1 Objednatel

Městská část Praha 8

sídlo: Zenklova 1/35, Praha 8 - Libeň, PSČ 18048

tel.: +420222805716

Bankovní účet: Česká spořitelna, a.s., Oblastní pobočka Praha - východ

Číslo bankovního účtu: 27-2000881329/0800

Kontaktní osoby objednatele tj. vedoucího projektu odpovědného za poskytování služby a jeho
telefonní a e-mailové kontaktní údaje:

Mgr. Martin Moulis, tel.: +420222805716; e-mail: martin.moulis@praha8.cz

1.2 Konzultant

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

sídlo: Praha 1, Národní 984/15, PSČ: 110 00, Česká republika

tel.: +420221 412800

fax: +420221412810

Bankovní účet:

HSBC Bank, Praha 1

Číslo bankovního účtu: 316903150/8150

Zástupce pro věci smluvní:

Ing. Radko Bucek, Ph.D., tel. (kancelář): +420221412847; e-mail: radko.bucek@mottmac.com

Zástupce pro věci technické:

Ing. Ondřej Kokeš, tel. (kancelář): +420 221 412 800, mobile: +420 725 509 056, e-mail:
Ondrej.kokes@mottmac.com

Zástupce pro věci finanční a účetní:

Kamila Kovalczuková - účetní, tel. (kancelář): +420221 412 811; fax: +420 +420221 412810;
e-mail: kamila.kovalczukova@mottmac.com
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