
SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB

,,Stavba nové bezmotorové komunikace Ďáblická - Žernosecká"
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městskou částí Praha 8 jako Objednatelem
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a
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Smlouva o poskytnutí služeb na projekt „Stavba nové bezmotorové komunikace Ďáblická - Žernosecká"

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

SMLOUVA

TATO SMLOUVA č. Objednatele 2016/0664/0PS.DVZ 61/3224/2016, č. Konzultanta.Jff-tOf-rt-~jeOOf
uzavřena mezi

Městská část Praha 8
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zastoupená:

Zenklova 1/35, Praha 8 - Libeň, PSČ 18048
00063797
cz 00063797
Ing. Karlem Šaškem, radním

(dále jen "Objednatel") na straně jedné

a

Mott MacDonald CZ, spol. s r. o.
se sídlem: Národní 984/15, Praha 1, PSČ 110 00, česká republika
IČ: 48588733
DIČ: CZ48588733
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze oddíl C, vložka 14051
zastoupená dvěma jednateli: Ing. Radko Buckem, Ph.O. a

Ing. Janem Loškem, Ph.O.,
nebo dvěma prokuristy: Ing. Jaroslavem Glogarem,

Ing. Janem Semerádem,
Ing. Ondřejem Kokešem,
Ing. Petrem Makáskem, Ph.O.

(dále jen "Konzultant") na straně druhé

(společně dále „Strany")

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

1. Objednatel si přeje využít Konzultanta pro poskytování určitých Služeb ve vztahu k projektu
,,Stavba nové bezmotorové komunikace Ďáblická - Žernosecká" (dále jen "Projekt").

2. Konzultant je ochoten poskytnout Služby, jak jsou blíže popsány v Příloze č. 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.

6. Tato Smlouva zahrnuje následující dokumenty:
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Smlouva o poskytnutí služeb na projekt „Stavba nové bezmotorové komunikace Ďáblická - Žernosecká"

uzavřená mezi městskou částí Praha 8 {Objednatelem) a Mott MacDonald CZ, spol. sr.o. (Konzultantem)

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Příloha č. 6

Příloha č. 7

Podmínky

Rozsah Služeb

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

Odměna a platby

Vyplněný rozpočet

Kontaktní údaje a bankovní spojení Stran

Specifikace předmětu díla

NA DŮKAZ ČEHOŽ přistoupily Strany k vlastnoručnímu podpisu této Smlouvy.

O 4. 10. 2016
Podepsáno dne .
za Městskou část Praha 8

D·,lrJ;;:;;,_.,. dle§ 43 zákona č. 131/2000 Sb
G ,,l;:,vnim městě Praze, .,
\lf! znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto o~ánem měťské části:

.. l1/J. !!t(/01!(6..:.(il.JJ. /!ť.1!!1../...
D.:-,,urn Jednání a číslo usnesení':

fř ~ r.!~!.t. ...lf1.1. !..1<. .ť!.1.!;/I~!.( ...

~~~~~c~.rozp~~'.~.'.::::::~:::::::
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Smlouva o poskytnutí služeb na projekt „Stavba nové bezmotorové komunikace Ďáblická - žernosecká"

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

PŘÍLOHA 1. PODMÍNKY

1.1 DEFINICE A VÝKLAD

1.1.1 Definice

V této Smlouvě mají všechna slova a výrazy, pokud není uvedeno jinak, nebo pokud nebude z
kontextu vyplývat jinak, význam uvedený níže v tomto článku 1.1.1.

i) "Objednatel" znamená městská část Praha 8, jeho právní nástupce a schválené
postupníky.

ii) "Konzultant" znamená Mott MacDonald CZ, spol. sr.o., jeho právní nástupce a schválené
postupníky.

iii) "Stát" znamená stát (nebo státy), ve kterém(ých) mají být Služby poskytnuty.

iv) "Datum účinnosti" má význam uvedený v článku 1.5.1 této Přílohy.

v) "Hrubá nedbalost" znamená jakékoliv konání nebo opomenutí jednatele, prokuristy či
zaměstnance Konzultanta v obdobném postavení, založené na jeho konání či opomenutí
jako jednotlivce, spíše než jednání jeho podřízených nebo jakékoliv jiné osoby, která jsou
podstatnou měrou pod standardem péče, kterou by bylo možné rozumně očekávat od
kompetentní a svědomité osoby ve stejném postavení a za stejných okolností jako
jednatele společnosti, prokuristy či zaměstnance Konzultanta v obdobném postavení, a to
v takovém rozsahu, v jakém takové konání či opomenutí představuje bezohlednou
lhostejnost k existujícím rizikům, ale pouze tehdy, jestliže by bylo zřejmé takové
kompetentní a svědomité osobě, že takové konání či opomenutí by vedlo nebo velmi
pravděpodobně vedlo k vzniku podstatné ztráty či škody.

vi) "Projekt" znamená Stavba nové bezmotorové komunikace Ďáblická - Žernosecká.

vii) "Služby" znamená předmět plnění této Smlouvy, který má být plněn Konzultantem v
souladu s touto Smlouvou a které jsou blíže specifikovány v Příloze č. 2.

viii) "Občanský zákoník" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

1.1.2 Výklad

i) Nadpisy v této Smlouvě nemají význam pro její výklad.

ii) Tam, kde to vyžaduje kontext, se jednotné číslo vztahuje i na množné číslo a mužský rod
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 Příloze č. 2 a v souladu s pravidly a
podmínkami této Smlouvy.

1.2.2 Povinnost péče

Konzultant poskytne Služby s využitím úrovně dovednosti, řádné péče a přičinlivosti, kterou je
možné očekávat od konzultanta se zkušenostmi s poskytováním služeb u projektů podobné
velikosti a složitosti, jako je Projekt. Konzultant bude dodržovat všechny standardy, právní
předpisy, praxi a podobná pravidla, která se vztahují na Služby nebo u kterých může Konzultant
rozumně očekávat, že se vztahují na Služby.

1.2.3 Plnění Služeb

i) Konzultant nezmění Služby bez výslovného písemného pokynu Objednatele. Konzultant
bude informovat Objednatele co nejdříve, jak to bude prakticky možné, o jakékoliv
záležitosti, o které se dozví, která ovlivňuje uspokojivé poskytování Služeb. V rozsahu, v
jakém tato záležitost bude požadovat změnu Služeb, vydá Objednatel příslušný pokyn.

ii) Konzultant vyvine rozumné úsilí ke splnění jakéhokoliv harmonogramu pro výkon Služeb,
který byl dohodnut mezi Objednatelem a Konzultantem.
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Smlouva o poskytnutí služeb na projekt „Stavba nové bezmotorové komunikace Ďáblická - žernosecká"
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1.3 POVINNOSTI OBJEDNATELE

1.3.1 Rozsah povinností

i) Objednatel rychle a bezplatně poskytne Konzultantovi informace, dodatečné informace,
schválení, souhlasy a pokyny, včetně informací, dodatečných informací, schválení,
souhlasů a pokynů třetích osob, které bude Konzultant ve vztahu ke Službám požadovat,
tak, aby Konzultant mohl splnit jakýkoliv dohodnutý harmonogram pro výkon Služeb. Bez
ohledu na schválení či souhlas Objednatele ve vztahu ke Službám nebude Konzultant
zbaven tímto jakékoliv povinnosti či odpovědnosti vyplývající z této Smlouvy, a to s
výjimkou rozsahu, ve kterém je Konzultant oprávněn se spoléhat na pokyn nebo příkaz
vydaný ve vztahu ke Službám Objednatelem.

ii) Objednatel tímto potvrzuje, že Konzultant se bude spoléhat na přesnost, dostatečnost a
konzistentnost všech informací poskytnutých Objednatelem nebo jeho jménem
Konzultantovi.

1.3.2 Podrobnosti dodávek Objednatele Konzultantovi

Objednatel dá k dispozici Konzultantovi pro účely Služeb vybavení, zařízení, personál a služby
dalších stran (jsou-li nějaké) tak, jak jsou popsány v Příloze č. 3. Všechny tyto budou poskytnuty
Konzultantovi, není-li v Příloze č. 3 stanoveno něco jiného, bezplatně.

1.4 ODPOVĚDNOST

1.4.1 Odpovědnost a odškodnění

i) Konzultant zaplatí Objednateli smluvní pokutu za neposkytnutí Služby ve stanovených
termínech ve výši 3.000,- Kč za každý den prodlení.

ii) Konzultant zaplatí Objednateli smluvní pokutu za neúčast na jednáních v termínech
stanovených Objednateleme ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

iii) Konzultant zaplatí Objednateli smluvní pokutu za poškození dobrého jména Objednatele
ve výši 50.000,- Kč.

iv) Smluvní pokuty mohou být uplatňovány opakovaně, a to až do výše Celkové smluvní
ceny.

v) Konzultant zaplatí Objednateli náhradu škody, která mu vznikla v důsledku poskytování
Služeb Konzultantem, přičemž uplatnění smluvní pokuty nemá vliv na právo Objednatele
uplatnit právo na náhradu škody.

vi) Bez ohledu na jinou podmínku stanovující něco jiného v této Smlouvě nebo v
souvisejícím dokumentu a bez ohledu na to, zda důvod uplatnění jakéhokoliv nároku
vyplývá z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní podle jakéhokoliv použitelného práva, z
nedbalosti nebo pro porušení zákonné povinnosti nebo jinak, ve vztahu k jakýmkoliv a
všem důvodům uplatnění, jak je uvedeno výše, bude celková odpovědnost Konzultanta v
souhrnu pro všechny nároky omezena částkou odpovídající Celkové smluvní ceně
splatné dle této Smlouvy.

vii) Dále a bez vlivu na výše uvedené omezení odpovědnosti, bude jakákoliv taková
odpovědnost Konzultanta za ztrátu či škodu ve vztahu k jakémukoliv nároku či nárokům,
ať již podle § 2630 Občanského zákoníku nebo jinak, omezena na takovou částku či
částky, které budou spravedlivé k uhrazení Konzultantem s ohledem na odpovědnost
Konzultanta za ně a na základě toho, že:

a) všechny další strany jmenované nebo v budoucnu jmenované Objednatelem k
plnění souvisejících služeb, stavebních prací či dodávek ve vztahu k Projektu
poskytly své plnění za smluvních podmínek nikoliv méně přísných než v této
Smlouvě a že uhradily Objednateli takový podíl na ztrátě či škodě, který by měly
spravedlivě uhradit s ohledem na jejich odpovědnost za ztrátu či škodu; a

b) všechny takové další strany neomezily nebo nevyloučily svoji odpovědnost vůči
Objednateli za ztrátu či škodu jakýmkoliv takovým způsobem, který by měl vliv na
odpovědnost Konzultanta podle tohoto článku.
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viii) Dále a bez vlivu na výše uvedené bude celková odpovědnost Konzultanta podle nebo v
souvislosti s touto Smlouvou za jakýkoliv a všechny nároky ve vztahu ke kontaminaci a
znečištění omezena menší částkou z:

a) 7 500 000,- Kč (slovy: sedm milionů pět set tisíc korun českých), nebo

b) přímých nákladů vynaložených Objednatelem k odstranění kontaminace nebo
znečištění.

ix) Konzultant neodpovídá Objednateli ve vztahu k jakémukoliv nároku za ztrátu či škodu
vyplývají z aktů války či terorismu, jaderných či radioaktivních emisí, jakéhokoliv výskytu
toxických zemin nebo pocházejících z nebo vztahujících se k azbestu.

x) Žádná Strana neodpovídá druhé Straně za jakoukoliv nepřímou, zvláštní nebo následnou
ztrátu (včetně, ale nikoliv však výlučně zahrnující ztrátu zisku - ať již přímého či
nepřímého - ztráty výroby, ztráty smluv, ztráty užívání, ztráty obchodu a ztráty obchodní
příležitosti).

xi) Žádné ujednání v tomto článku nevylučuje ani neomezuje odpovědnost Konzultanta za
smrt nebo ublížení na zdraví, škodu způsobenou úmyslně nebo Hrubou nedbalostí.

1.5 ZAHÁJENÍ A SPLNĚNÍ

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 postupovat v plnění Služeb pravidelně a přičinlivě a vynaloží rozumné
úsilí ke splnění jakéhokoliv časového postupu, harmonogramu a časového soupisu výstupů tak,
jak je dohodnuto mezi Objednatelem a Konzultantem.

Služby budou předány bez vad a nedodělků. O této skutečnosti bude sepsán Protokol o řádném
předání a převzetí Služeb.

1.6 ZMĚNY SLUŽEB

1.6.1 Změny

i) Objednatel může dát písemným oznámením Konzultantovi pokyn ke změně Služeb
přidáním, vynecháním, náhradou či jiným doplněním Služeb, a to za předpokladu, že
taková změna Služeb bude vždy pro Služby a Projekt relevantní. Pokud bude Objednatel
požadovat takovou změnu Služeb, bude Konzultant, jak jen to bude prakticky možné,
informovat Objednatele o pravděpodobném dopadu (bude-li nějaký) takové změny na
Služby, a to jak dodatečných, tak i snížených odměn a doby ke splnění Služeb.
Konzultant není povinen zahájit poskytování dodatečných Služeb, dokud Objednatel
nedohodne písemně s Konzultantem dodatečné odměny a dodatečnou dobu vztahující
se k poskytnutí takových Služeb. Konzultant vyvine rozumné úsilí k minimalizaci
nepříznivých účinků jakékoliv takové změny na Služby.

ii) Jestliže se Konzultant domnívá, že Služby byly změněny nebo ztíženy Objednatelem
nebo jinak zpožděny nebo narušeny jakoukoliv záležitostí, která je mimo rozumnou
kontrolu Konzultanta, bude Konzultant, jak jen to bude prakticky možné, informovat
Objednatele o pravděpodobném dopadu takové skutečnosti na Služby. Konzultant vyvine
rozumné úsilí k minimalizaci nepříznivých účinků takových skutečností na Služby.

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
plnění Služeb bude vypočtena v souladu s ustanoveními Přílohy č. 4 nebo, pokud žádná
taková ustanovení nejsou, uhradí Objednatel za změněné, zpožděné nebo narušené
Služby cenu v místě a čase obvyklou a doba pro plnění Služeb bude prodloužena tak,
aby Konzultant při vynaložení rozumné péče stihl poskytnout upravené Služby v takto
rozumně prodloužené době.
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1.7 PŘERUŠENÍ NEBO ZRUŠENÍ
1.7.1 Oznámením Objednatele

i) Objednatel může přerušit jakékoliv či všechna plnění Služeb doručením písemného
oznámení Konzultantovi, které je účinné uplynutím 28 dnů po jeho doručení. Konzultant
učiní po obdržení jakéhokoliv oznámení o přerušení jakéhokoliv či všech plnění Služeb
okamžité kroky k minimalizaci dalších výdajů. Objednatel má podle tohoto článku právo
požadovat po Konzultantovi doručením písemného oznámení, které je účinné uplynutím
28 dnů po jeho doručení, obnovení jakékoliv předtím přerušené Služby. Konzultantovi
budou nahrazeny jakékoliv dodatečné náklady rozumně vynaložené v důsledku
jakéhokoliv oznámení vydaného podle tohoto článku, zejména, nikoliv však výlučně,
zahrnující platbu za nedokončenou práci a demobilizační náklady, které budou uhrazeny
v souladu s článkem 1.8 této Přílohy a odměny za Služby po odečtení částky, kterou
Konzultant ušetřil nevykonáním zbývajících Služeb.

ii) Objednatel může od této Smlouvy odstoupit doručením písemného oznámení
o odstoupení Konzultantovi, které je účinné uplynutím 28 dnů po jeho doručení, jestliže
Služby nejsou již pro Projekt požadovány, nebo byl-li Projekt ukončen, nebo není již dále
Objednatelem prováděn. Za všech jiných okolností může Objednatel odstoupit od této
Smlouvy pouze v souladu s článkem 1. 7.1 odst. iii) této Přílohy.

iii) Jestliže Konzultant způsobí podstatné porušení Smlouvy a navzdory předchozímu
písemnému oznámení Objednatele Konzultantovi o takovém porušení Konzultant
nenapraví takové porušení do 28 dnů od doručení takového oznámení, má Objednatel
právo od této Smlouvy okamžitě odstoupit.

1.7.2 Oznámením Konzultanta

i) Jestliže Objednatel způsobí podstatné porušení Smlouvy a navzdory předchozímu
písemnému oznámení Konzultanta Objednateli o takovém porušení Objednatel
nenapraví takové porušení do 28 dnů od doručení takového oznámení, má Konzultant
právo od této Smlouvy okamžitě odstoupit.

ii) Jestliže bude nějaká či všechny Služby přerušeny podle článku 1.7.1 odst. I) této Přílohy
a Konzultant neobdržel oznámení o znovuzahájení do 3 měsíců od dne přerušení, může
Konzultant od této Smlouvy písemným oznámením Objednateli s okamžitou účinností
odstoupit.

1. 7.3 Práva a odpovědnost při ukončení

Ukončení této Smlouvy nebude mít vliv ani nebude mít účinek na jakákoliv nabytá práva, nároky
či odpovědnosti jakékoliv Strany.

1.8 PLATBY

1.8.1 Platby Konzultantovi

i) Objednatel zaplatí Konzultantovi za řádné plnění Služeb takové částky, které mu náleží
podle této Smlouvy. Objednatel provede úhradu v souladu s jakoukoliv podmínkou,
postupem a v měnách uvedenýchch v Příloze č. 4.

ii) Konečné datum splatnosti částek uvedených v jednotlivých fakturách bude 21
kalendářních dnů po doručení faktury Objednateli.

iii) Objednatel je oprávněn odečíst splatné závazky Konzultanta (smluvní pokuty)
z Konzultantem fakturovaného plnění.

iv) Jestliže Objednatel neuhradí v plném rozsahu částku náležející Konzultantovi dle této
Smlouvy do posledního dne splatnosti, má Konzultant právo přerušit plnění Služeb.
Konzultant je oprávněn toto právo vykonat pouze po uplynutí 14 dnů po oznámení
Objednateli o záměru přerušit toto plnění. Takové právo zanikne okamžitě po uhrazení
příslušné částky Objednatelem Konzultantovi. Jakákoliv doba přerušení Služeb v souladu
s tímto odstavcem bude vzata v úvahu pří výpočtu termínů ke splnění Služeb přímo či
nepřímo ovlivněných výkonem práv upravených tímto odstavcem, případně termíny
plnění takových Služeb budou prodlouženy o dobu odpovídající době přerušení.
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v) Jakákoliv platba provedená po konečném dni splatnosti bude úročena sazbou 8% per
annum plus dvoutýdenní repo sazbou české národní banky platnou v první den prodlení
s platbou.

vi) Prodlení Objednatele s platbou Konzultantovy faktury delší než 42 dnů představuje
podstatné porušení Smlouvy.

1.9 POŽADAVKY NA POJIŠTĚNÍ

1.9.1 Konzultantovo pojištění

Konzultant bude udržovat dostatečné pojištění zákonné odpovědnosti a profesní pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám k pokrytí odpovědností Konzultanta podle
této Smlouvy, a to za vždy existující podmínky, že takové pojištění je dostupné na trhu pojištění
za komerčně rozumných sazeb a podmínek a za existence všech běžných výjimek, výluk a
omezení rozsahu krytí, které jsou obecně používané v čase obnovení.

1.10 VYŠŠÍ MOC

i) Nastanou-li okolnosti, za které není Konzultant odpovědný a které ho činí neodpovědným
nebo mu neumožňují splnit celek nebo část Služeb v souladu s touto Smlouvou (dále jen
"vyšší moc"), bude o tomto ihned informovat Objednatele. Za těchto okolností budou
dotčené Služby považovány po dobu trvání události vyšší moci za přerušené.

ii) Když budou Služby (nebo část z nich) ovlivněny událostí vyšší moci, doba pro jejich
splnění bude prodloužena o časový úsek rovnající se době, po kterou nebyla příslušná
Strana schopna učinit takové jednání jako výsledek vyšší moci.

iii) Událostí vyšší moci jsou zejména, nikoliv však výlučně, následující:

a) události vyšší vůle, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), válku, invazi, akty
nepřátelství ze zahraničí, rebélie, revoluce, povstání, nebo vojenské síly či převzetí
moci,

b) uvalení sankcí jakéhokoliv druhu ve Státu vládou české republiky nebo Spojeného
království nebo vlády jiné země nebo jakékoliv jiného mezinárodního subjektu
uznávaného vládou české republiky nebo Spojeného království;

c) uvalení obchodních omezení, které podstatně ovlivní možnost společnosti z české
republiky nebo dceřiné společnosti společnosti ze Spojeného království
obchodovat se společnostmi ze Státu nebo obchodovat ve Státu; a

d) jakékoliv jiné podobné události, které nejsou pod kontrolou Konzultanta a které
Konzultant nemůže svojí náležitou přičinlivostí překonat.

Jestliže událost vyšší moci pokračuje po dobu 90 dnů, může každá Strana tuto Smlouvu zrušit
písemným odstoupením, které nabyde účinnosti okamžikem doručení druhé Straně.

1.11 POSTUPYPŘIŘEŠENÍSPORŮ

1.11.1 Oznámení sporu

Jakákoliv neshoda či spor vyplývající 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 1.11.2 této Přílohy.

1.11.2 Spory

Veškeré spory mezi Stranami vyplývající z této Smlouvy a/nebo v souvislosti s ní, se budou v
dobré víře Strany snažit nejprve řešit smírnou cestou. V případě, že mezi Stranami nebude
dosaženo smírného řešení sporu do 30 dnů od oznámení existence sporu druhé Straně, bude
mít kterákoliv Strana právo podat návrh na vyřešení sporu věcně a místně příslušnému soudu
české republiky.

1.12 OBECNÁ USTANOVENÍ

1.12.1 Jazyky a právo

i) Jazykem této Smlouvy je jazyk český.
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ii) Tato Smlouva se řídí právními předpisy české republiky, zejména ustanovením § 2586 a
násl. Občanského zákoníku.

1.12.2 Postoupení a subdodávky

i) Objednatel nepostoupí všechny ani část svých práv nebo nepřevede jakoukoliv část
svých povinností podle této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Konzultanta.

ii) Jestliže bude chtít Konzultant zadat jakoukoliv Službu jako subdodávku
specializovanému subdodavateli, bude o tomto informovat Objednatele. Konzultant bude
odpovědný za plnění a za platby jakémukoliv specializovanému subdodavateli. Za Služby
realizované prostřednictvím subdodavatele odpovídá Konzultant jako by jej provedl sám.

1.12.3 Oznámení

Oznámení podle Smlouvy budou mít písemnou formu a nabudou účinnosti v den obdržení
v sídle Strany, které je oznámení adresováno, uvedené v Příloze č. 6, nebo na takové jiné
adrese, která bude druhé Straně oznámena. Doručení může být osobní nebo doporučeným
dopisem.

1.12.4 Správa

Osoby uvedené v Příloze č. 6 nebo nahrazené písemným oznámením dané Strany druhé
Straně budou považovány za osoby s oprávněním činit dle své působnosti (smluvní, technická,
finační a účetní) rozhodnutí za příslušnou Stranu podle této Smlouvy.

1.12.5Úplná Smlouva

Tato Smlouva (společně s Přílohami a jakýmikoliv dokumenty, na které se v této Smlouvě
odkazuje) tvoří úplnou dohodu mezi Stranami a bude ve vztahu ke Službám nahrazovat
jakékoliv předchozí dohody a sjednaná řešení.

1.12.6 Práva třetích stran

Bez ohledu na jakékoliv ustanovení této Smlouvy stanovící něco jiného, nebude mít s výjimkou
Stran této Smlouvy žádná fyzická osoba ani právnická osoba žádná práva ve vztahu k této
Smlouvě, ať se jedná o třetí či jinou stranu.

1.12. 7 Duševní vlastnictví a užití výstupů

V případě, že se na Služby (dílo) nebo jejich části provedené dle této Smlouvy vztahují
ustanovení zákona č. 121/2000Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„Autorský zákon"), Konzultant touto Smlouvou uděluje ve smyslu § 2358 a násl. Občanského
zákoníku Objednateli oprávnění k výkonu práva Služby nebo jejich část užít (nevýhradní
licence) pro účely přípravy a realizace obdobných, věcně navazujících či souvisejících zakázek,
které bude Objednatel realizovat do deseti let od předání a převzetí Služeb.

Licence dle předchozí věty je poskytnuta bezúplatně. Dále je definována takto:

Licence je poskytována jako nevýhradní, což znamená, že autor smí poskytnout licenci
třetí osobě.

časový rozsah licence se sjednává na dobu 1 O let ode dne předání a převzetí bezvadných
Služeb (díla) Objednatelem.

Věcný rozsah licence je sjednán tak, že Objednatel je výslovně oprávněn ke všem
způsobům užití Služeb (díla) dle § 12 odst. 4 Autorského zákona, tj. k rozmnožování,
rozšiřování, pronájmu, půjčování, vystavování a sdělování předmětu Služeb (díla)
veřejnosti a to jakýmkoli technickým způsobem, včetně uveřejnění prostřednictvím
internetu.

Objednatel je oprávněn oprávnění, tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout
třetí osobě.

Objednatel není povinen licenci využít.

Objednatel je oprávněn licenci využít zcela nebo i jen z části.
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Konzultant nebude mít žádnou odpovědnost za užití duševního vlastnictví pro jiné účely, než pro
které bylo původně určeno.

1.12.8 Oddělitelnost

Pokud nějaké ustanovení této Smlouvy bude shledáno příslušným soudem za neplatné, nicotné
či nevymahatelné, pak takové neplatné, nicotné či nevymahatelné ustanovení v žádném ohledu
neovlivní, nenaruší nebo nezneplatní zbývající ustanovení této Smlouvy. V takovém případě se
Strany zavazují, že takové neplatné, nicotné či nevymáhatelné smluvní ujednání nahradí jiným
ustanovením Smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné podle použitelného práva této
Smlouvy a jehož obsah a účel bude co možná nejbližší obsahu a účelu původního ustanovení
Smlouvy.

1.12.9 Etické jednání Stran

Při plnění práv a povinností dle této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvu jsou Strany,
jejich zástupci a zaměstnanci povinni dodržovat všechny právní předpisy v oblasti boje proti
korupci a legalizaci výnosů z trestné činnosti (praní špinavých peněz), jakož i aplikovatelné
povinnosti dle Úmluvy o boji proti podplácení zahraničních veřejných činitelů v mezinárodních
podnikatelských transakcích (OECD), viz sdělení MZV č. 25/2000 Sb.m.s.

Strany:

i) zaručují a prohlašují, že neučinily, a

ii) zavazují se, že neučiní,

přímo nebo nepřímo prostřednictvím jiné fyzické či právnické osoby jakékoliv nezákonné
jednání, včetně nikoliv však výlučně nabídky či platby úplatku veřejnému činiteli nebo jakékoliv
jiné osobě ve spojení s jakoukoliv záležitostí související s touto Smlouvou nebo Projektem.

Každá Strana oznámí okamžitě písemně druhé Straně všechny skutečnosti týkající se žádosti o
nezákonnou platbu od jakéhokoliv veřejného činitele či jakékoliv jiné osoby s vlivem.

Poruší-li Strana jakékoliv ustanovení tohoto článku, má druhá Strana právo kdykoliv od této
Smlouvy odstoupit doručením písemného oznámení, a to s okamžitou účinností.

Strana, která poruší ustanovení tohoto článku 1.12.9 této Přílohy je povinna odškodnit a i dále
poskytovat odškodnění druhé Straně za jakékoliv pohledávky proti ní vzniklé porušením tohoto
článku nebo v souvislosti s takovým porušením v plném rozsahu přípustném 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 kterou by měl jinak Objednatel právo.

1.12.11 Stejnopisy

Tato Smlouva je uzavřena a podepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních, každé s platností originálu,
z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Konzultant taktéž dvě (2) vyhotovení.

1.12.12 Změny Smlouvy

Není-li v této Smlouvě výslovně uvedeno něco jiného, může být tato Smlouva měněna pouze
písemným ujednáním Stran podepsaným oprávněnými zástupci obou Stran.

1.12.13 Podpisy

Obě Strany svým podpisem prohlašují a potvrzují, že veškerá ustanovení a podmínky Smlouvy
byly dohodnuty mezi nimi svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných
podmínek.
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PŘÍLOHA 2. ROZSAH SLUŽEB

2.1 Předmětem Služeb je zpracování díla - projektové dokumentace, včetně podání žádosti o
příslušná povolení pro výstavbu komunikace v rámci akce "Stavba nové bezmotorové
komunikace Ďáblická - žernosecká v Praze 8" (v rozsahu dle specifikace předmětu díla, která
tvoří Přílohu č. 7 této Smlouvy a v rozsahu vyplněného rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 5 této
Smlouvy). Výstavba bezmotorové komunikace reaguje na stávající cyklistickou poptávku a bude
sloužit široké veřejnosti na území městské části Praha 8.

2.2 Podrobnější vymezení Služeb:

2.2.1 Zajištění vstupních podkladů (místní šetření, fotodokumentace, mapové podklady,
geodetické zaměření, katastrální mapa, zákres stávajících IS),

2.2.2 Vypracování DÚR,

2.2.3 Projednání dokumentace DÚR a podání žádosti o ÚR,

2.2.4 Vypracování DSP,

2.2.5 Projednání dokumentace DSP a podání žádosti o SP,

2.2.6 Vypracování dokumentace PDPS,

2.2.7 Autorský dozor stavby.

2.3 Místem plnění je území MČ Praha 8.

2.4 Konzultant se zavazuje plnit Služby v těchto termínech:

2.4.1 Zajištění vstupních podkladů do 4 týdnů od podpisu Smlouvy,

2.4.2 Vypracování DÚR do 8 týdnů od podpisu Smlouvy,

2.4.3 Projednání dokumentace DÚR a podání žádosti o ÚR do 16 týdnů od podpisu Smlouvy,

2.4.4 Vypracování DSP do 8 týdnů po odsouhlasení DÚR Objednatelem a podání žádosti o ÚR,

2.4.5 Projednání dokumentace DSP a podání žádosti o SP do 8 týdnů po odevzdání DSP a jeho
odsouhlasení Objednatelem,

2.4.6 Vypracování dokumentace PDPS do 3 týdnů po podání žádosti o SP,

2.4.7 Autorský dozor stavby - plnění v průběhu stavby.

2.5 Služby budou předány bez vad a nedodělků. O této skutečnosti bude sepsán Protokol o řádném
předání a převzetí.

Strana 11 z 18



Smlouva o poskytnutí služeb na projekt „Stavba nové bezmotorové komunikace Ďáblická - žernosecká"

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

PŘÍLOHA 3. PERSONÁL, VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY TŘETÍCH OSOB, KTERÉ MÁ
POSKYTNOUT OBJEDNATEL

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 (papírové) podobě
(dále jen „Podklady"), a informovat ho o veškerých nových skutečnostech (aktualizacích)
vztahujících se k předávaným Podkladům.

3.2 Objednatel je povinen zajistit pro Konzultanta návštěvu své provozovny a jím vlastněného
majetku, jakož i zpřístupnění technických a jiných informací Objednatele potřebných pro plnění
Služeb, a to do pěti (5) pracovních dnů, od doručení výzvy ze strany Konzultanta k zajištění
takové návštěvy a/nebo ke zpřístupnění.

3.3 Objednatel se zavazuje zajistit spolupráci osob na straně Objednatele v rozsahu možností a
znalostí při poskytování informací k předaným informacím ve formě konzultací na místě,
telefonátů, písemných dotazů, a to bez zbytečného odkladu a s nejvyšším urychlením.

3.4 Objednatel vystaví pro Konzultanta jednu nebo více plných mocí pro účely plnění Služeb, a to
bez zbytečného odkladu po obdržení písemné a přiměřeně odůvodněné žádosti Konzultanta,
nejpozději však do pěti (5) dnů po jejím doručení.
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PŘÍLOHA 4. ODMĚNA A PLATBY

4.1 Objednatel je povinen zaplatit Konzultantovi za plnění Služeb, včetně poskytnutí licence,
celkovou odměnu ve výši 1 001 000,- Kč (slovy: jeden-milion-jeden-tisíc korun českých)
zvýšenou o částku 210 210,- Kč (slovy: dvě-stě-deset-tisíc-dvě-stě-deset korun českých)
odpovídající DPH se sazbou dvacet jedna (21) procent, tedy s DPH částku ve výši 1 211 210,
Kč (slovy: jeden-milion-dvě-stě-jedenáct-tisíc-dvě-stě-deset korun českých), (dále také jako
,,Celková smluvní cena"), a to v následujících fakturačních termínech:

4.1.1 Dílčí fakturace z Celkové smluvní ceny (za části Služeb 1. Zajištění vstupních podkladů a
2. Vypracování DÚR) po odevzdání konceptu DÚR Objednateli;

4.1.2 Dílčí fakturace z Celkové smluvní ceny (za část Služeb 3. Projednání dokumentace DÚR a
podání žádosti o ÚR) po podání žádosti o ÚR;

4.1.3 Dílčí fakturace z Celkové smluvní ceny (za část Služeb 4. Vypracování DSP) po odevzdání
konceptu DSP Objednateli;

4.1.4 Dílčí fakturace z Celkové smluvní ceny (za část Služeb 5. Projednání dokumentace DSP a
podání žádosti o SP) po podání žádosti o SP;

4.1.5 Dílčí fakturace z Celkové smluvní ceny (za část Služeb 6. Vypracování PDPS) po
odevzdání konceptu PDPS Objednateli;

4.1.6 Autorský dozor - fakturován měsíčně na základě skutečně odpracovaných hodin
odsouhlasených Objednatelem.

4.2 Celková smluvní cena je podrobně rozepsána v Příloze č. 5 této Smlouvy.

4.3 Celková smluvní cena je stanovena jako cena konečná za Služby a zahrnuje veškeré náklady
Konzultanta související s řádným provedením Služeb, tj. zahrnuje veškeré činnosti, vlivy, rizika,
dodávky a související výkony nutné k dodaní předmětu této Smlouvy.

4.4 Objednatel neposkytuje zálohy.

4.5 Splatnost faktur činí 21 kalendářních dní ode dne doručení Objednateli.

4.6 Konzultant je oprávněn provést fakturaci po předání a převzetí dokončených Služeb. Faktura
bude obsahovat jako přílohu "Protokol o řádném předání a převzetí Služeb". Dnem uskutečnění
zdanitelného dílčího plnění je den podpisu "Protokolu".

4. 7 Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí obsahovat náležitosti daňového dokladu
ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
včetně těchto údajů:

4. 7.1 údaje Objednatele, obchodní jméno, sídlo, DIČ

4.7.2 údaje Konzultanta, obchodní jméno, sídlo, DIČ

4.7.3 rozsah a předmět plnění

4.7.4 evidenční číslo daňového dokladu

4.7.5 fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem

4.7.6 datum uskutečnění zdanitelného plnění

4.7.7 datum vystavení daňového dokladu

a dále:

4.7.8 razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost

4.7.9 faktury

4. 7.1 O IČ Objednatele a Konzultanta

4. 7.11 název zakázky

4.7.12bankovní spojení Objednatele a Konzultanta
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4.7.13zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)

4.7.14číslo této Smlouvy.

4.8 Faktura se pro účely této Smlouvy má za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z
bankovního účtu Objednatele.

4.9 Konzultant není oprávněn jednostranně změnit Celkovou smluvní cenu, respektive její část,
ledaže dojde ke změně zákonných sazeb DPH. V případě změny zákonné sazby DPH, dojde ke
dni účinnosti takové změny k tomu odpovídající automatické změně Celkové smluvní ceny a její
relevantní(ch) části(í).
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. •·· ROZPOČET
Název akce: Stavba nové bezmotorové

komunikace Ďáblická - Žernosecká
-

poč. hodin hod. sazba v Kč bez DPH DPH hod. sazba v Kč s DPH cena celkem v Kč bez DPH
1. Zajištění vstupních podkladů 200 700 147 847 140000 

Mapové podklady - technická mapa, ochranná pásma, orto
KN - digitální podklad
Zaměření
Zajištění podkladu sítí
Ochrana stromů - dendrologie
Místní šetření - fotodokumentace

2. Vypracování dokumentace DÚR 380 700 147 847 266000.

3. Projednání dokumentace DÚR a podání žádosti o ÚR 200 700 147 847 140600 • 

4. Vypracování DSP 300 700 147 847 ... 210000

5. Projednání dokumentace DSP a podání žádosti o SP 150 700 147 847 105000. 

6. Vypracování PDPS 150 700 147 847 105000 

7. Autorský dozor 50 700 147 847 \ 35000-
~ j

CELKEM Kč bez DPH 1001000 
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PŘÍLOHA 6. KONTAKTNÍ ÚDAJE A BANKOVNÍ SPOJENÍ STRAN

6.1 Objednatel

Městská část Praha 8

sídlo: Zenklova 1/35, Praha 8- Libeň, PSČ 180 48

tel.: +420 222 805 716

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 Služeb a jeho
telefonní a e-mailové kontaktní údaje:

Mgr. Martin Moulis, zástupce vedoucího odboru dopravy ÚMČ Praha 8, tel. 222 805 716, email:
Martin.Moulis@praha8.cz

6.2 Konzultant

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

sídlo: Praha 1, Národní 984/15, PSČ: 11 O 00, česká republika

tel.: +420 221 412 800

fax: +420 221 412 810

Bankovní účet:

HSBC Bank, Praha 1

Číslo bankovního účtu: 316903150/8150

Zástupce pro věci smluvní:

Ing. Radko Bucek, Ph.O., tel. (kancelář): +420 221 412 847; fax: +420 221 412 810; e-rnail:
radko. bucek@mottmac.com

Zástupce pro věci technické:

Ing. Jan Semerád, tel. (kancelář): +420 221 412 821, e-mail: Jan.semerad@mottmac.com

Zástupce pro věci finanční a účetní:

Irena Neterdová- účetní, tel. (kancelář): +420 221 412 811; fax: +420 +420221 412 810; e
mail: czfakturace@mottmac.com
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Smlouva o poskytnutí služeb na projekt „Stavba nové bezmotorové komunikace Ďáblická - žernosecká"

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

PŘÍLOHA 7.SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA, PŘÍLOHA č. 1 VÝZVY

Specifikace předmětu Služeb
,,Stavba nové bezmotorové komunikace Ďáblická - Žernosecká"

Zpracování dokumentace:

• dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR) bude zpracována dle vyhlášky
č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

• dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) bude zpracována dle vyhlášky
č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb,
resp. č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,

• dokumentace pro zadání stavby (DZS) pro výběr dodavatele bude zpracována dle
vyhlášky č. 230/2012 Sb., resp. vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravních staveb

Rozsah projektu:

• Vybudování přejezdů pro cyklisty v místě křížení ulice žernosecká s ulicí Burešova
(trasa A283) a v místě křižovatky žernosecká - Ďáblická. Vybudování přejezdů pro
cyklisty v místě připojování vedlejších komunikací na ul. Žernosecká a Ďáblická.

• Rozšíření chodníku na šířku 4,00 m v celkové délce 1000 m. šířkové uspořádání
(2,00 m cyklistické pruhy; 0,50 m bezpečnostní odstup; 1,50 m pás pro chodce) -
plynulá šířková návaznost na stávající vedení cyklostezky v ul. Žernosecká.

• Kritická místa na trase:

o betonová konstrukce šachty v ulici Žernosecká - nutné dodržení
bezpečnostního odstupu.

o Úprava v místě zastávek MHD Sídliště Ďáblice a Třebenická, cyklisté vedeni
odděleně za přístřeškem zastávky.

o Ukončení trasy u zastávky MHD Třebenická, v současnosti neexistuje
návaznost na další cyklostezky, plánovaná cyklostezka A28 není zatím
stanovena.

o Napojení areálu Beachklub Ládví přejezdem pro cyklisty přes ulici
žernosecká v blízkosti sjezdu do areálu Beachklubu Ládví.
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