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|. Článek
Prohlášení účastníků
Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý kzajištění předmětu plnění podle této
smlouvy.
Objednatel se zavazuje dílo převzít a za dílo zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení

za podmínek uvedených v této smlouvě.
Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě odpovídají skutečnosti

v dobé uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí
bez prodlení písemně druhé smluvní straně.

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisujíci tuto smlouvu jsou ktomuto jednání
oprávněny.

ll. Článek
Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas na své náklady a nebezpečí
dílo, kterým je zpracování studie „Zjištění kapacity pozemních komunikací a prognóza

dopravního zatížení v MČ Praha—Lipence“.
Předmětem smlouvy je zjištění míry dopravního zatížení ve městské části Praha-Lipence
v návaznosti na předpokládaný rozvoj obce a růst bytové zástavby v následujících letech.

Účel studie:
Výstupy studie poslouží zastupitelstvu a radě MČ Praha-Lipence jako důležitý podklad
při plánování dalšího rozvoje obce, rozšiřování zastavitelných ploch a plánování
komunikaci a dopravních opatření.
. Vymezení rozsahu studie:
Současný provoz
Výstupem bude analýza současného stavu, identifikace zdrojů a cílů dopravy a zpracování

rozložení dopravy v jednotlivých hodinách během dne. Analyzována bude minimálně doba
od 5:00 do 23:00 běžného pracovního dne. Součástí studie bude měření stávajícího
automobilového provozu v 7 ulicích - ulice budou vybrány zadavatelem po konzultaci se
zpracovatelem.

Zjištění kapacity komunikací

V ulicích Černošická a Jílovišt'ská se nacházejí „úzká hrdla“.

Problém vykazuje

vsoučasného době ulice Černošická, zejména v úseku mezi křižovatkami s ulicemi K

Topolům a Jana Čerstvého. VJíIovišt'ské ulici je kritickým úsek mezi křižovatkami s
ulicemi Ke Štěrkovně a Pohledná. Budou identifikována všechna místa úzkých hrdel a
navržen způsob jejich možného odstraněni, či minimálně eliminace jejich negativního
dopadu na provoz. Budou nalezeny odpovědi na níže uvedené otázky:
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.

Jaká je kapacita komunikací v těchto úsecích?

.
.
.

Jak zvýšená intenzita provozu ovlivní jeho kvalitu a bezpečnost?
Jsou v těchto ulicích další místa, která omezují jejich kapacitu?
Jak se zvýší provoz před ZŠ V Černošické ulici po navýšené její kapacity?

Provedení sociologického průzkumu

Na vzorku minimálně 200 obyvatel bude proveden sociologický průzkum za účelem
zjištění dopravního chování a motivace volby dopravního prostředku. Část průzkumu bude

probíhat osobnim dotaznikovým šetřením vobci, větší část průzkumu bude provedena
formou elektronického formuláře.

Proqnóza provozu — zpracování dopravního modelu
Na základě demografické prognózy a známých i předpokládaných developerských záměrů

bude určena budouci zatížení důležitých ulic v obci. Model bude obsahovat minimálně 7
vybraných ulic, ve kterých bude probíhat dopravní průzkum.
Dopravní model bude obsahovat rovněž varianty existence komunikací na obvodu obce,
které by měly odvést dopravu z centra osídlení. Dopravní model posoudí jejich vytížení a
zhodnoti jejich

účelnost.

Výstupem z dopravního

modelu

bude zatížení

měřených

komunikací v závislosti na míře urbanistického rozvoje obce a zároveň variantní posouzení
vlivu existence nových komunikaci sloužících jako obchvat. Graficky budou výstupy
zpracovány formou pentlogramů.

|||. Článek
Způsob zpracování a počet vyhotovení díla
1. Způsob zpracování a počet vyhotovení studie
Počet vyhotovení studie:
2x kompletní vyhotovení v tištěné podobě
2x kompletni vyhotoveni v digitální podobě ve formátu:
Textová část odevzdána ve formátu doc a pdf.

Tabulková část bude samostatně odevzdána ve formátu xls a pdf.
Grafická data musí splňovat obecná topologická pravidla — čistotu díla např. plochy musí
být uzavřené, hranice sousedních ploch se musi krýt po celé délce společného průběhu,
plochy stejného významu, které mají rozčleňovat území, se nesmějí vzájemně žádnou

části překrývat, vztažné body ploch (identit. čísla, značky apod.) nesmí chybět nebo být
duplicitní atd.

Každý soubor (složka) bude srozumitelně označen, popsán dle etap a vsouladu
s výkresovou papírovou částí díla.

IV. Článek
Cena za dílo

1. Smluvní strany dohodly na smluvní ceně za provedené dílo specifikované v čl. II. této
smlouvy, a to následovně:
Cena bez DPH

165.000 Kč

DPH 21 %

34.650 Kč

Cena celkem

199.650 Kč

2. Cena za dílo podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady zhotovitele
spojené se splněním jeho závazku ztéto smlouvy, tj. cenu díla včetně dopravného,
účastí na konzultacích a jednáních projednávání studie včetně nákladů spojených
súčastí na výrobních výborech. Cena za dílo je stanovena jako pevná, nejvýše
přístupná a neni ji možno překročit.

v. Článek
Místo předání, doba plnění & metoda zpracování
1. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo v místě předání, kterým je K Obci 47,
155 31 Praha-Lipence.
2. Termín odevzdání konceptu:
Termín dokončení díla:

3.

do 30. 10. 2020 od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
nejpozději do 30. 11. 2020 od nabytí účinnosti smlouvy
o dílo

Dílo je provedeno dokončením a předáním objednateli. Smluvní strany se dohodly, že

objednatel není povinen dílo nebo jeho část převzít, pokud toto vykazuje vady či
nedodělky.

4. Objednatel

si

vyhrazuje

14denní

lhůtu

(v kalendářních

dnech)

na schválení

zhotovitelem předaného díla dle článku II. Teprve po schválení objednatelem, resp. po

zapracování připomínek objednatele, je zhotovitel oprávněn vystavit předávací protokol
a dílo fakturovat.

5. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo
tyto podklady:
.

Demografickou analýzu MČ Praha—Lipence.

.

Předpokládaný počet bytů a domů vjednotlivých rozvojových lokalitách, kde
MČ předpokládá na základě současných informaci rozvoj vhorizontu
nejbližších 10 let.

VI. Článek
Práva a povinnosti smluvních stran
Není-i stanoveno touto smlouvou výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti

smluvních stran ustanovením § 2586 a následujícími občanského zákoníku.
Zhotovitel je zejména povinen přizvat ke zpracování dílčích části díla další odpovědné
osoby s příslušnou specializací, není-li způsobilý některou část díla zpracovat sám.
Zhotovitel je zejména povinen provést dílo řádně a včas za použití materiálu a postupů
odpovídajících právním předpisům. Dílo musí ke dni předání odpovídat příslušným
právním předpisům, Studie, nebo jiné dokumentace vztahující se k provedení díla a
umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

Zhotovitel je zejména povinen řídit se při provádění díla pokyny objednatele.
Zhotovitel je zejména povinen účastnit se všech jednání a výrobních výborů, která se
týkají předmětu díla a poskytnout požadovanou součinnost.
Zhotovitel je zejména povinen umožnit objednateli kontrolu provádění díla. Pokud
objednatel zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo řádně či jinak porušuje svou povinnost,
poskytne zhotoviteli lhůtu knápravě, neučiní-li tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, je
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Podklady, které poskytuje objednatel zhotoviteli za účelem vyhotovení díla, jsou
poskytovány bezúplatně elektronickou nebo tištěnou formou. Podklady jsou určeny pro

zpracování jediné a konkrétní zakázky.
Zhotovitel je zejména povinen

neposkytovat předané podklady třetím

osobám,

nestanoví-li tato smlouva jinak.
Zhotovitel je zejména povinen odstranit zjištěné vady a nedodélky na své náklady.
10. Zhotovitel je zejména povinen postupovat při provádění díla s odbornou péčí.
11. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou k provedení dila.
Objednatel předá podklady pro zpracování díla zhotoviteli, a to do 5 pracovních dnů od

jeho písemné žádosti.
12. Objednatel je oprávněn dílo nebo část dila (etapy) užít ve smyslu ustanovení
§2371 a nás|. občanského zákoníku, ato:
v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě,
všemi způsoby užití,
v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv

k dílu,
poskytnout oprávněni tvořící součást licence (podlicenci) třetí osobě zcela nebo z části,

upravit či jinak změnit dílo nebo jeho název,
spojit s jiným dílem nebo zařadit do díla souborného.

13. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek díla jiným osobám než objednateli.
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14. Termín předání připomínek ze strany objednatele a dotčených orgánů: nejpozději do

30 dnů ode dne předání konceptu objednateli a dotčeným orgánům

VII. Článek
Závazek mlčenlivosti, ochraně informací a zákazu jejich zneužití
1. Předmětem je vymezení důvěrných informaci smluvních stran a převzetí závazku
Zhotovitele zachovat o těchto důvěrných informacích mlčenlivost a nesdělit je ani
neumožnit k nim přístup třetím osobám, nebo je nevyužít ve svůj prospěch nebo ve

prospěch třetích osob, není-Ii v této Dohodě stanoveno jinak.
2. Zhotovitel je zejména povinen neposkytovat předané podklady třetím osobám,
nestanoví-Ii tato smlouva jinak.
3.

kterou uzavřely dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. Sb., občanský
zákoník, v platném znění níže uvedeného dne, měsíce a roku

4. Důvěrnými informacemi se pro účely této smlouvy rozumí informace týkající se počtu
jakýchkoliv informací i obchodním modelu investora hotelu jakož i architektonickěho

návrhu stavby.
5. Důvěrné informace ve smyslu § 1730 občanského zákoníku touto Smlouvou chráněné
tvoří všechny informace, které byly Poskytovatelem zpřístupněny, přičemž tyto
vv
\:
skutečnosti nejsou v příslušných obchodních kruzích zpravidla bezne dostupné.

VIII. Článek
Autorské práva k dílu, předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a
nebezpečíškody
1. Doložka o zpřístupnění autorských práv k dílu
V případě, že dílo nebo jakákoli jeho část bude považováno za duševní vlastnictví ve
smyslu autorského zákona, je zhotovitel povinen zajistit, aby objednateli byla udělena
veškerá

práva

nezbytná

k řádnému

užívání

díla

nebo

jeho

příslušné

části.

Zhotovitel/poskytovatel je zejména povinen zajistit pro objednatele užívací právo
k veškeré dokumentaci vypracované zhotovitelem nebo kterýmkoli zjeho
subdodavatelů. Součástí práva užívat tyto dokumenty musí být právo objednatele dilo
nebo jeho příslušnou část podle této dokumentace vybudovat nebo dokončit, změnit
dokumentaci a pořídit si její kopie pro účely provádění prací a dodávek na díle nebo
jeho příslušné části nebo provádět jakékoli její změny v budoucnu.
Veškeré platby za užívací právo k dílu ve smyslu výše uvedeného jsou součástí ceny

díla dle této smlouvy.
Zhotovitel/poskytovatel bere na vědomí, že práva nezbytná k řádnému užívání včetně

práv s užíváním díla spojených (právo investora dílo nebo jeho příslušnou část podle
této dokumentace vybudovat nebo dokončit, změnit dokumentaci a pořídit si její kopie
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pro účely provádění prací a dodávek na díle nebo jeho příslušné části nebo provádět
jakékoli její změny v budoucnu) je objednatel povinen převést na zadavatele a
uživatele stavby.
Licenční ujednání k předmětu chráněnému autorským zákonem (dle § 2358 a násl.
občanského zákoníku)
V souladu s ustanoveními § 61 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o

právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský
zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s ustanoveními § 2358 a nésl.
zékona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen

„občanský zákoník“), poskytuje Zhotovitel/poskytovatel Objednateli/nabyvateli (který je
vlastníkem díla) výhradní licenci k užití díla všemi způsoby. V souladu s ustanovením §

12 odst. 1 autorského zékona timto autor (zhotovitel) prohlašuje, že opravňuje
objednatele/nabyvatele k výkonu práva užití autorského díla formou licenčního
ujednání, s právem podlicence. Objednatel/nabyvatel se v okamžiku podpisu smlouvy
oběma smluvními stranami stává výhradním vlastníkem díla ve všech jeho podobách,

stupních a fázích rozpracovanosti. O poskytnutí jakékoliv části díla vjakékoliv formě
třetím stranám rozhoduje výhradně vlastník díla, prostřednictvím pověřené osoby
objednatele (ust. § 2360 odst. 1 občanského zákoníku). Objednatel/nabyvatel se
zavazuje nakládat s dílem v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb. a zákona

č. 89/2012 Sb.
Smluvní strany tímto ujednávají, že se licence poskytuje bezúplatně a na dobu
neurčitou.

Zhotovitel/Poskytovatel studie poskytuje objednateli/nabyvateli svůj neodvolatelný a
bezpodmínečný souhlas a výhradní licenci k užití autorského díla zhotoveného dle této
smlouvy o dílo a poskytuje objednateli/nabyvateli oprávnění kvýkonu práva jakkoliv,
vmaximální míře dovolené právními předpisy užívat studii, zejména, nikoli však
výhradně, bez množstevního, technologického a územního omezení, pořizovat kopie

studie nebo jakékoli její části, provádět změny, doplňky a/nebo úpravy studie (či
jakékoliv její části), včetně jejich rozmnoženin, pro jakékoliv účely, včetně provádění
změn a úprav pro účely jakýchkoliv řízení vedených ohledně územního plánování.
Objednatel je jakožto nabyvatel licence oprávněn upravovat či měnit v rozsahu licence

studie bez předchozího svolení poskytovatele jakožto poskytovatele licence, resp.
autora studie. Objednatel/nabyvatel je oprávněn poskytnout vrozsahu poskytnuté
licence podlicencí třetí osobě či převést práva 2 poskytnuté licence na třetí osobu,
sčimž zhotovitel/poskytovatel jakožto poskytovatel licence vyslovuje svůj souhlas.
Poskytovatel zároveň prohlašuje a zavazuje se, že nedá svolení nikomu dalšímu
k pořízení rozmnoženiny výtvarného díla studie dle předané dokumentace.

. Objednavatel se zavazuje dílo nebo jeho část (etapu) převzít vpřípadě, že bude
předáno bez vad a nedodělků.
O předání a převzetí díla zhotovitel sepíše zápis o předání a převzetí díla, ve kterém
objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli.

. Zápis o předání a převzetí díla nebo části díla (etapy) bude obsahovat:
označení předmětu díla,
označení objednavatele a zhotovitele,

číslo smlouvy o dílo a datum jejiho uzavření,
datum zahájení a ukončení prací na díle,
prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
datum a místo sepsání zápisu,

jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápisu o předání a převzetí díla cokoliv,
co budou považovat za nutné.

. Vlastnické právo k věci, která je předmětem díla a nebezpečí škody na ni přechází na
objednatele dnem převzetí díla nebo jeho části objednatelem.

IX. Článek
Platební a fakturační podmínky

Úhrada ceny studie optimalizace (článek ll. této smlouvy) bude provedena po předání

díla bez vad a nedodělků v rozsahu, tj. po podpisu protokolu a předání a převzetí díla
oběma smluvními stranami.
. Zálohové platby nebudou poskytovány.
Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky zúčtu
objednatele.
Lhůta splatnosti faktur činí 14 kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného
doručení objednateli.
.

Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo
bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před

uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením
důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrácením vadné
faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti.

x. Článek
Práva z vadného plnění
Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedených v této smlouvě.
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. Záruční doba činí 24 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez
vad oběma smluvními stranami.

. Objednatel má právo zvadněho plnění zvad, které má dílo při převzetí
objednavatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo zvadného
plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil
porušením své povinnosti.

. Vady dila dle odst. 2 tohoto článku budou zhotovitelem odstraněny bezplatně.
. Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu

poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení obsahujícím co nejpodrobnější
specifikaci zjištěné vady.

. Objednatel má právo na odstranění vady opravou, je-Ii vadně plnění podstatným
porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má
objednatel.
. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozději do 14 dnů od jejího oznámení
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně
jinak.

Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.
. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to
v plné výši. Zhotovitel rovněž objednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv
z vadného plnění.

XI. Článek
' Smluvní pokuty

. V případě, prodlení zhotovitele s předáním díla, je zhotovitel povinen
objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.

zaplatit

Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. IX. odst. 7 této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 300 Kč, a to za každý i započatý

den prodlení.
. Vpřípadě prodlení objednatele súhradou faktury, je objednatel povinen zaplatit

smluvní pokutu ve výši 0,1 % zdlužné částky bez DPH za každý i započatý den
prodlení.
Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.

xu. Článek
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Zánik smlouvy
Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká:
dohodou smluvních stran,
jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní

stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
neprovedení díla v době plnění dle čl. V. smlouvy,
nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů, metodik nebo technických norem,
které se týkají provádění díla,
Pro nároky vzniklé odstoupením od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského
zákoníku.
Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je vúpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve
znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí),

podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
Pro účely této smlouvy se pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského
zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů".

XIII. Článek
Závěrečná ustanovení
Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku a ostatnimi právními předpisy českého právního řádu platnými

v dobé realizace předmětu díla.
. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a
účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv, smlouva končí splněním všech
smluvních závazků oběma stranami.
Doplnění nebo změnu smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a
to formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků.

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
z této smlouvy třetí straně.
. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel
obdrží 1 a zhotovitel 1 její vyhotovení.
. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a této smlouvy a bere

na vědomí, že obsah smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu ust. §504
občanského zákoníku.
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6. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí stim, že smlouva včetně příloh a
případných dodatků bude zveřejněna v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o registru smluv).
Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uveřejněna vRegistru smluv
Objednatelem.
7.

Smluvní strany shodně prohlašuji, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly,

že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,
vážně a srozumitelné, nikoliv vtísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeji
autentičnost stvrzují svými podpisy.

v Praze dne.....iÝfÍ'JČ. “*

v Praze dne 23. 9. 2020

Objednatel:

Zhotovitel:

Městská část Praha - Lipence

,

Mgr. Lenka Kadlecová
starostka

.

. .

Mgr. Petr Pšenička
jednatel

_ AN [ E, spol. s r.o.,
ico; 46345761. DIČ: CZ46345761
I’m! [’ckzli'kuu IUNS’27
H7UUI’1‘ulu14 - Podolí
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