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SMLOUVA O DÍLO
číslo smlouvy objednatele: 2018/0823/OURV.DSRA21 

číslo smlouvy zhotovitele: 02-0-3722-8155/18
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen ..občanský zákoník''')

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:
se sídlem:
zastoupen:
IČO:
DIČ:

Městská část Praha 8
Zenklova 1/35, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 48 
MgA. Petrem Vilgusem, Ph.D., místostarostou 
00063797 
CZ00063797

bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „objednatel")

1.2 Zhotovitel:
se sídlem: 
zastoupen:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
Ing. Janem Cihlářem, ředitelem divize 02

IČ: 471 16 901
DIČ: CZ47116901
bankovní spojení: 
číslo účtu:

%

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze. sp. 
(dále jen ..zhotovitel")

zn. B 1930,

(společně dále jen ..smluvnístrany")

2. Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo a činnosti, jak je 
specifikováno v této smlouvě, řádně, včas, ve vzorné kvalitě a dle pokynů objednatele včetně 
všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Předmětem léto smlouvy je dále 
závazek objednatele za řádně a včas provedené dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za 
podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných. Objednatel zadává a zhotovitel se 
zavazuje provést za podmínek v této smlouvě stanovených následující dílo: „Revitalizace 
toku Rokytky - průzkumné práce a podklady" (dále jen ..dílo").

3. Specifikace předmětu díla

Předmětem díla je provedení průzkumných prací a zajištění nutných podkladů pro následnou 
projektovou přípravu akce „Revitalizace Rokytky ř.km 0,0 - 0,5“, dle specifikace uvedené 
v příloze č. 1 této smlouvy'. Úsek mezi Vocíářovou a Zenklovou ulicí (Elsnicovo náměstí)
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v délce cca 120 m není součástí nabídky, jelikož zde v současné době již probíhají 
projektové práce.

3.2 Výstupy díla budou následující:

• Geodetické zaměření
• Inventarizace dřevin
• Inžcnýrsko-geologický průzkum
• Chemický rozbor zemin
• Slavebně-technický průzkum
• Základní hydrologická data
• Administrace zakázky

3.3 Dílo bude zpracováno 2x v tištěné podobě a lx v elektronické podobě na CD/DVD (dále jen 
,,hmotné části díla“).

4. Termín plnění

4.1 Zhotovitel dílo řádně předá objednateli nejpozději do 3 měsíců od podpisu této smlouvy.

4.2 Pokud zhotovitel nedodrží termín plnění dle odst. 4.1 tohoto článku, zaplatí objednateli na 
jeho písemnou výzvu za každý započatý den prodlení s takovým plněním smluvní pokutu ve 
výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH.

4.3 Zhotovitel není v prodlení s předáním díla, pokud mu objednatel neposkytuje dostatečnou 
součinnost nebo pokud objektivní důvody (např. návaznost termínů setkání s klíčovými 
zájemníky a jejich časové možnosti) vedou k prodloužení termínů zpracování. Takové 
prodloužení musí být vždy provedeno s vědomím objednatele a v jeho zájmu.

4.4 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody či 
odpovědnost za vady.

5. Cena díla a platební podmínky

5.1 Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:

Cena bez DPH 319.970,-Kč
Výše DPH 21% 67.194,-Kč
Cena s DPH 387.164,-Kč

(slovy: třistaosmdesátsedmtisícstošedesátčtyři korunyčeské s DPH)

5.2 Objednatel uhradí zhotoviteli cenu podle odst. 5.1 tohoto článku ve dvou splátkách, a to 
následovně: 50 % celkové ceny bude uhrazeno po započetí prací a 50 % celkové ceny bude 
uhrazeno po předání kompletního díla.

5.3 Cena je stanovena mezi smluvními stranami dohodou jako cena konečná, nepřekročitelná 
a nejvýše přípustná za komplexní plnění celého předmětu díla dle této smlouvy a zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele související s řádným provedením díla, tj. zahrnuje veškeré 
činnosti, vlivy, rizika, dodávky a související výkony nutné k naplnění účelu a cíle této 
smlouvy.
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Cena dle odst. 5.1 tohoto článku může být změněna pouze v případě změny příslušných 
daňových předpisů v průběhu realizace předmětu plnění díla. V tomto případě bude cena dle 
této smlouvy upravena podle výše sazeb DPH platných ke dni vzniku zdanitelného 
plnění. Sjednaná cena bude hrazena na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 
zhotovitelem nejdříve po splnění části díla dle této smlouvy.

Cena dle odst. 5.1 tohoto článku je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení daňového dokladu 
(faktury) objednateli a bude uhrazena formou bankovního převodu na účet zhotovitele 
uvedený v odst. 1.2 této smlouvy. Úhradou daňového dokladu (faktury) se rozumí odepsání 
fakturované částky z účtu objednatele.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle 
platných obecně závazných právních předpisů a také náležitosti uvedené v záhlaví této 
smlouvy. V opačném případě je objednatel oprávněn daňový doklad (fakturu) zhotoviteli 
před jeho splatností vrátit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti a opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury je zhotovitel oprávněn požadovat od 
objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý 
kalendářní den prodlení.

Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. 
Zhotovitel dále není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, 
plynoucí z předmětů smluvního vztahu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

6. Součinnost objednatele

Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli maximální možnou součinnost pro plnění 
předmětu díla včetně účasti na vybraných jednáních, poskytování komentářů a doporučení 
k rozpracovanému dílu.

7. Předání a převzetí díla

Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným provedením, protokolárním 
předáním zhotovitelem a převzetím hmotných částí díla objednatelem. Dílo se považuje za 
řádně provedené, bylo-li provedeno včas, v požadovaném rozsahu, bez zjevných vad 
a nedodělků a s .vlastnostmi požadovanými příslušnými právními předpisy a touto smlouvou.

8. Licence

Dílo dle této smlouvy je autorským dílem.

Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli časově neomezené právo dílo užít pro 
účely vyplývající z této smlouvy a pro účely projektu Palmovka 2030 jako dílčího podkladu 
(dále jen „licence“). Zhotovitel může dílo nebo jeho části využívat pro prezentační účely.
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

Objednatel je oprávněn v případě potřeby dílo bez omezení rozmnožovat a předat jej třetím 
osobám za účelem dosažení cíle, ke kterému je dílo určeno.

Objednatel má právo dílo bezplatně využít jako podklad pro architektonickou soutěž, 
případně jiným způsobem uskutečněný výběr, který povede ke zpracování dokumentace pro 
územní řízení a stavební povolení k dosažení cíle, ke kterému je dílo určeno.

Objednatel může dílo i jeho části využívat pro prezentační účely a uveřejnit ho 
v elektronické podobě.

Odměna za užití díla je již v celém rozsahu zahrnuta do ceny sjednané v odst. 5.1 této 
smlouvy.

Objednatel není povinen licenci využít.
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9. Závěrečná ustanovení a zvláštní ujednání

9.1 Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje 
následující kontaktní osobu:

Jméno: Ing. Pavel Menhard
pozice: 
tel.: 
e-mail:

9.2 Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje 
následující kontaktní osobu:
Jméno: lva Hájková,
pozice: vedoucí oddělení strategického rozvoje a místní Agendy 21,
tel.: +420 222 805 386, +420 601 306 109,
e-mail: iva.hajkova@praha8.cz,

9.3 Záruka za jakost díla se stanovuje na 36 měsíců ode dne protokolárního předání hmotných 
částí díla. Případnou reklamaci vady je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemně, 
přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Zhotovitel 
je povinen odstranit vady díla ihned, pokud to není možné, pak dle pokynů objednatele 
v nejbližším možném termínu. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůte dle 
předchozí věty, může objednatel u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu z ceny díla nebo 
zadat odstranění vad jinému zhotoviteli, přičemž v lom případě je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu takových plnění.

9.4 Právní vztahy vzniklé z této smlouvy se budou řídit ustanoveními občanského zákoníku.

9.5 Případné změny či doplňky této smlouvy mohou být učiněny pouze prostřednictvím 
písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

9.6 Tato smlouva se uzavírá ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení 
obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

9.7 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran.

vedoucí oddělení říčních systémů

mailto:iva.hajkova@praha8.cz


9.8 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití 
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

9.9 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchlo 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

9.10 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí 
objednatel.

9.11. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly 
jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené 
podpisy.

9.12. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:

Příloha č. 1 • Nabídka na služby

místostarosta

Městská část Praha 8
MgA. Petr Vilgus, Ph.D.

V o d o h osp od á řs ký rozvoj a výstavba a.s.
Ing. Jan Cihlář 
ředitel divize 02
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Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
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i Identifikační údaje dodavatele

Název Vodohospodářský rozvoj a výstavba
a.s.

Sídlo Nábřežní 90/4,150 56 Praha 5

Právní forma Akciová společnost

Identifikační číslo 471 16 901

Daňové identifikační číslo CZ47116901

Jméno osoby oprávněné zastupovat 
dodavatele Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02



ÍI Prokázání splnění kvalifikačních předpokladů

o Základní kvalifikační předpoklady 
® Profesní kvalifikační předpoklady 
® Technické kvalifikační předpoklady



Základní kvalifikační předpoklady



IK

Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti

pro plnění VZMR:

„Revitalizace toku Rokytky- průzkumné práce a podklady"

Dodavatel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
se sídlem: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
zastoupen: Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02
zapsaný v obchodním rejstříků vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B; vložka 1930

prokazuji splnění základní způsobilostí tímto čestným prohlášením:

Dodavatel čestně prohlašuje, že:

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocné 
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního 
řádu země sídla dodavatele;

b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidencí daní zachycen splatný daňový 
nedoplatek;

c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na veřejné zdravotní pojištění;

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na 
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

e) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena 
nucená správa podle jiného právního předpisu nebo není v obdobné situaci podle právního 
řádu země sídla dodavatele.

Tato prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné, svobodné vůle a jsem si vědom všech 
následků plynoucích z uvedení neopravdivých údajů.

V Praze dne -i o -m ormt íj. ju,
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Profesní kvalifikační předpoklady

* Výpis z obchodního rejstříku
V/

* Živnostenský list - projektová činnost ve výstavbě
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Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného 

Městským soudem v Praze 
oddíl B, vložka 1930

Datum vzniku a zápisu: 12. března 1993
Spisová značka: ’ B 1930 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo; Nábřežní 90/4, Smíchov, 150 00 Praha 5
Identifikační číslo: 471 16 901
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:

výkon zeměměřických činností
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
Projektová činnost ve výstavbě
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Statutární orgán - představenstvo; 
předseda 
představenstva:

Den vzniku funkce: 29. listopadu ;
Den vzniku členství: 10. listopadu 2016

místopředseda
představenstva:

Den vzniku funkce: 29. listopadu 2016 
Den vzniku členství: 10. listopadu 2016

člen představenstva:

Den vzniku členství: 10, listopadu 2016
Člen představenstva:

Den vzniku členství: m. listopadu
člen představenstva:

Den vzniku členství: 6. Června
Počet členů:
Způsob jednání: Za společnost jednají vždy dva Členové představenstva společně. Kdo za

společnost podepisuje, připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis 
 popřípadě i údaj o své funkci.

Prokura:

Údaje platné ke dni; 11. září 2018 03:37 1/2
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oddíl B, vložka 1930

Dozorčí rada: 
člen:

Den vzniku Členství: 11. června 2015
předseda dozorčí 
rady:

Den vzniku funkce: 23. srpna 2016 
Den vzniku členství: 8. června 2016

člen dozorčí rady:

Den vzniku členství: 8. června 2016
Počet členů:  3 

Akcie:
2 344 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 2 000T- Kč 
2 344 (dva tisíce tři sta čtyřicet čtyři) kusů akcií na jméno, vydaných jako 
zaknihovaný cenný papír, každá, o jmenovité hodnotě 2000 Kč (dva tisíce korun 
českých) na akcii.
K převodu akcií je třeba souhlasu představenstva společnosti.

Základní kapitál: 4 688 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:
Na základě rozhodnutí valné hromady společnosti Vodohospodářský rozvoj 
a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s., se sídlem na adrese Praha 5, Nábřežní ul. č. 
4, PSČ: 150 00, IČ: 47116901, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930, ze dne 20.6.2011, o němž byl 
pořízen notářský zápis NZ 114/2011, N 124/2011, došlo k rozdělení společnosti 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s. odštěpením, se 
založením nové nástupnické společnosti PB NEMO a.s., se sídlem na adrese 
PrahaS, Nábřežní ul. č, 4, PSČ: 150 00. Část jmění společnosti 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zkráceně VRV a.s., specifikovaná 
v projektu odštěpení, přešla ke dni účinnosti zápisu rozdělní odštěpením do 
obchodního rejstříku na nástupnickou společnost PB NEMO as., se sídlem na 
 adrese Praha 5, Nábřežní ul. č. 4. PSČ: 150 00, IČ: 24139360.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Údaje platné ke dni: 11, září 2018 03:37 2/2



Veřejný rejstf i k

Ověřuji pod pořadovým čisiem i05002„059610/2 „ :s tato listina* \\ln\ a 
vznikla převedením výstupu platných údajů z informačního systernu veřejne 
správy z elakt ronické podoby do podoby listinné, s-kláda jící s-s 2 .listů, 
se doslovné shoduje s obsahem výstupu z informačního sve Išmu ve rej ne 
správy v e 1 ektronícke podobé,

Praha 5 dna 11.09.2018 v 03:25

0





obvodní ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 5

živnostenský odbor
150 22 PRAHA 5, Náměšti 14.října 9, tel. 5700034?

Č.j. ŽO/0005043/93/ob /02 
Ev.č. 310005-000504393
Vyřizuje; 
Telefon :

V Praze: 15.08.2000 VODOHOSPODÁŘSKY ROZVOJ A VÝSTAVBA a.S. 
NÁBŘEŽNÍ 4/90

150 00 PRAHA $

věc : Vyrozuměni o provedení změny v živnostenském rejstříku

živnostenský odbor Obvodního úřadu městské části Praha 5 příslušný 
podle ustanovení § 4 odst. 1 zák, c,570/1991 Sb., o Živnostenských 
úřadech, ve znění pozdějších předpisů, provedl podle 
§ 49 odst. 4 zák. č. 455/1931 sb., o živnostenském podnikání, 
ve znění pozdějších předpisů, na základě vašeho ohlášeni ze dne 07.09.2000 
změnu v živnostenském rejstříku takto:

Ustanovuje se odpovědný zástupce -______________________
- jméno, příjmení, RČ

Ruší se odpovědný zástupce -

- by d 11 š tě

pro předmět podnikání: projektová činnost ve výstavbě

vedoucí živnostenského odboru 
00 m.č- Praha 5

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 
OBVODNÍ 0r?AD PRAHA 5 
ŽIVNOSTENSKÝ ODBOR 

náměti 14. íljna e.3



Technické kvalifikační předpoklady - seznam významných zakázek

:«řví - *
, Název zakázky ; ,

* *•«

• - -
OKcdo^, ; . ;

* v-V - ■:# « , # «i

mpi ' Doba '*:■ *& >•>: - =
1 poskytnuti ,

Revitalizace nivy řeky Jizery 
v Benátkách nad Jizerou - DUR, 

DSP? DPS

Město Benátky nad Jizerou

1.045.500,- 04/2012-
10/2015

Revitalizace [žákovského potoka 
včetně povodňového parku 

v Rokycanech - UČS3 (DPS)

Revitalizace pravostranného 
přítoku Rakovského potoka - 

UČS4 (IZ)

Město Rokycany 398.000,-

112.500,-
03/2017-
07/2018

Bližší informace k oběma projektům viz přiložená osvědčení.



OSVĚDČENÍ

| Jméno firmy VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřežní 4f Praha 5

Název objednatele Benátky nad Jizerou
Sídlo objednatele:

i

Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou

I Zástupce objednatele: města

í Jméno kontaktní osoby:
j Současná adresa:

Telefon:
E-mail: ■MHHHHlíHHHii

Název zakázky: Revitalizace nivy řeky Jizery v Benátkách nad Jizerou

Číslo zakázky 2164/002

Stručný popis předmětu 
zakázky:

Revitalizace toku délky 800 m, revitalizace nivy 10 ha, odstraněni sedimentu 
ze dna nádrže 4500 m3r celkový objem zemních prací 35 G0C m3

*

Finanční objem zakázky: 
Investiční náklady akce:
Cena služby VRV a.s.

27 000 000 Kč
1 045 500 Kč

Popis obsahu a rozsahu 
uchazečem
poskytovaných služeb:

- Vypracováni projektové dokumentace pro územní řízení včetně projednání
- Vypracováni projektové dokumentace pro stavební povoleni včetně

projednáni a zajištění stavebního povolení
- Zpracování žádosti do Operačního programu Životni prostředí
- Dokumentace pro prováděni stavby
- Autorský dozor
- Zpracování manipulačního rádu

Termín realizace zakázky : 04/2012 — 10/2015

Stručné hodnocení plnění 
uchazeče objednatelem:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. zajistil vypracování PD v uvedených 
stupních a provedl konzultační práce na vysoké odborné úrovni a splnil 
všechny své závazky vyplývající z uzavřené smlouvy o dílo k úplné 
spokojenosti zákazníka.

V Benátkách nad Jizerou dne

Za objednatele: MĚSTO © 
BENÁTKY NAD JIZEROU 

Zámek 40, 2:34 7! Benátky n. Slz. 
!Č: 00227442, DIČ: CZ00237442



! Jméno firmy

j

OSVĚDČENÍ
VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřežní 4, Praha 5

Název objednatele
Sídlo objednatele:

Město Rokycany
Masarykovo náměstí 1, 337 01 Rokycany

Zástupce objednatele: II

Jméno kontaktní osoby: 
Současná adresa:
Telefon:
E-mail:

Název zakázky: 1,a Revitalizace Pravostranného přítoku žákovského potoka - 
UČS4 (investiční záměr)
1-b Revitalizace Rakovského potoka včetně povodňového 
parku v Rokycanech - UČS3 (DPS)

Číslo zakázky 3609/002

Stručný popis předmětu 
zakázky:

%

1.a Koncepční práce - možnosti revitalizace přítoku Rakovského potoka 
(včetně jeho krátké části) a možností sadových a architektonických úprav 
v jeho okolí (navazující část na již započatou koncepci revitalizačních prací).

1.b Projektové a koncepční práce týkající se revitalizace drobného vodního 
toku Rakovský potok včetně okolních ploch. Úpravy toku (bez možnosti 
změny směrového vedení) provedeny dle požadavku AOPK s cílem 
maximálního zatraktivněni lokality pro kriticky ohroženého raka kamenáče.

Finanční objem zakázky: 
Cena služby VRV, a.s.:

! (bez DPH)

1,a: 30 mil. Kč (propočet realizačních nákladů - max. varianta)
112,5 tis. Kč
1 ,b: 13,1 mih Kč (oceněný soupis prací - CS ÚRS 2018 01)
398 tis, Kč bez DPH

3

Popis obsahu a rozsahu 
uchazečem
poskytovaných služeb:

o 1.a; Zajištění a analýza podkladů, návrh opatřeni a zákl. projednáni, 
ekonomické vyhodnoceni, doporučení dalšího postupu

« 1.b: Zpracováni aktualizovaných průzkumů pro UČS 3 (zaměřeni,
IGP, rozbory zemin, inventarizace a dendrologický průzkum, 
biologický průzkum, data ČHMÚ)

* Zpracování DPS dle požadavků ochrany přírody a krajiny
* Inženýrská činnost (aktualizace stěžejních dokladů - správce toku a 

pcvodi, dotčeni správci technické infrastruktury, obstaráni nových 
samostatných správních rozhodnutí (ZCHD, káceni, sjezdy, VKP)

© Zpracování soupisu prací (oceněný, neoceněný, s úpravami dle 
požadavků AOPK)

Termín realizace zakázky: 03/2017-07/2018

Stručné hodnocení plnění 
uchazeče objednatelem:

VRV, a.s. zajistil vypracování předmětu plněni na vysoké odborně úrovni a 
splnil všechny své závazky vyplývající z uzavřené smlouvy o dílo ke 
spokojenosti zákazníka.

V Rokycanech, dne .. ^.ý.ÝX
1+

Za objednatele: .......L...
0'méno, podpis, razítko)

................................................Město Rokye'iny"''



Ill Časový harmonogram

• Geodetické zaměření
• Inventarizace dřevin
» Inženýrsko-geologický průzkum 
© Chemický rozbor zemin 
® Stavebně-technický průzkum 
« Základní hydro! ogická data 
© Administrace zakázky

do 1 měsíce od podpisu smlouvy 
do 1 měsíce od podpisu smlouvy 
do 3 měsíců od podpisu smlouvy 
do 2 měsíců od podpisu smlouvy 
do 3 měsíců od podpisu smlouvy 
do 1 měsíce od podpisu smlouvy 
do 3 měsíců od podpisu smlouvy



IV Smlouva o dílo
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SMLOUVA O DÍLO
číslo smlouvy objednatele: 2018/......./OURV.DSRA21

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1.1 Objednatel:
se sídlem: 
zastoupen:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen,,objednatel)

1. Smluvní strany

Městská část Praha 8
Zenklova 1/35, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 48
MgA. Petrem Viigusem, Ph.D., místostarostou
00063797
CZ00063797

1.2 Zhotovitel 
se sídlem: 
zastoupen:

Vodohospodářský ro7.voj a výstavba a.s.
Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
Ing. Janem Cihlářem, ředitelem divize 02

IČ: 471 16 901
DIČ: CZ47116901
bankovní spojení: 
číslo úctu:
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1930, 
(dále jen „zhotovitel;‘)

(společně dále jen „vmluvní šíraný')

2. Předmčt smlouvy

2.1 Předmětem léto smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo a činnosti, jak je 
specifikováno v této smlouvě, řádně, včas, ve vzorné kvalitě a dle pokynů objednatele včetně 
všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Předmětem této smlouvy je dále 
závazek objednatele za řádně a včas provedené dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za 
podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných. Objednatel zadává a zhotovitel se 
zavazuje provést za podmínek v této smlouvě stanovených následující dílo: „Revitalizace 
toku Rokytky - průzkumné práce a podklady** (dále jen „dílo").

3. Specifikace předmětu díla

3.1 Předmětem díla je provedení průzkumných prací a zajištění nutných podkladů pro následnou 
projektovou přípravu akce „Revitalizace Rokytky ř.km 0,0 - 0,5“, dle specifikace uvedené 
v příloze ě. 1 této smlouvy. Úsek mezi Voctářovou a Zenklovou ulicí (Elsnícovo náměstí) 
v délce cca 120 m není součástí nabídky, jelikož zde v současné době již probíhají 
projektové práce.

1
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3.2 Výstupy díla budou následující:

• Geodetické zaměření
• Inventarizace dřevin
• Inženýrsko-geologický průzkum 
® Chemický rozbor zemin
® Stavebně-technický průzkum
• Základní hydrologická data
• Administrace zakázky

3.3 Dílo bude zpracováno 2x v tištěné podobě a lx v elektronické podobě na CD/DVD (dále jen 
„hmotné části dí!au).

4. Termín plnění

4.1 Zhotovitel dílo řádně předá objednateli nejpozději do 3 měsíců od podpisu této smlouvy.

4.2 Pokud zhotovitel nedodrží termín plnění dle odst. 4.1 tohoto článku, zaplatí objednateli na 
jeho písemnou výzvu za každý započatý den prodlení s takovým plněním smluvní pokutu ve 
výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH.

4.3 Zhotovitel není v prodlení s předáním díla, pokud mu objednatel neposkytuje dostatečnou 
součinnost nebo pokud objektivní důvody (např. návaznost termínů setkání s klíčovými 
zájemníky a jejich časové možnosti) vedou k prodloužení termínů zpracování. Takové 
prodloužení musí být vždy provedeno s vědomím objednatele a v jeho zájmu.

4.4 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody či 
odpovědnost za vady.

5. Cena díla a platební podmínky

5.1 Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:

Cena bez DPH 319.970,-Kč
Výše DPH 21% 67.194,-Kč
Cena s DPH 387.164,-Kč

(slovy: třistaosmdesátsedmtisícstošedesátčtyří korunyčeské s DPH)

5.2 Objednatel uhradí zhotoviteli cenu podle odst. 5.1 tohoto článku ve dvou splátkách, a to 
následovně: 50 % celkové ceny bude uhrazeno po započetí prací a 50 % celkové ceny bude 
uhrazeno po předání kompletního díla.

5.3 Cena je stanovena mezí smluvními stranami dohodou jako cena konečná, nepřekročitelná 
a nejvýše přípustná za komplexní plnění celého předmětu díla dle této smlouvy a zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele související s řádným provedením díla, tj. zahrnuje veškeré 
činnosti, vlivy, rizika, dodávky a související výkony nutné k naplnění účelu a cíle této 
smlouvy.

5.4 Cena dle odst. 5.1 tohoto článku může být změněna pouze v případě změny příslušných 
daňových předpisů v průběhu realizace předmětu plnění díla. V tomto případě bude cena dle
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této smlouvy upravena podle výše sazeb DPH platných ke drti vzniku zdanitelného 
plnění. Sjednaná cena bude hrazena na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 
zhotovitelem nejdříve po splnění části díla dle této smlouvy.

5.5 Cena dle odst. 5.1 tohoto článkuje splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení daňového dokladu 
(faktury) objednateli a bude uhrazena formou bankovního převodu na účet zhotovitele 
uvedený v odst. 1.2 této smlouvy. Úhradou daňového dokladu (faktury) se rozumí odepsání 
fakturované částky z účtu objednatele.

5.6 Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle 
platných obecně závazných právních předpisů a také náležitosti uvedené v záhlaví této 
smlouvy. V opačném případě je objednatel oprávněn daňový doklad (fakturu) zhotoviteli 
před jeho splatností vrátit. Oprávněným vrácením faktur)' přestává běžet původní lhůta 
splatnosti a opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůíou splatností.

5.7 V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury je zhotovitel oprávněn požadovat od. 
objednatele smluvní pokutu ve výší 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý 
kalendářní den prodlení.

5.8 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. 
Zhotovitel dále není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli, 
plynoucí z předmětu smluvního vztahu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

6. Součinnost objednatele

6.1 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli maximální možnou součinnost pro plnění 
předmětu díla včetně účasti na vybraných jednáních, poskytování komentářů a doporučení 
k rozpracovanému dílu.

7. Předání a převzetí díla

7.1 Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným provedením, protokolárním 
předáním zhotovitelem a převzetím hmotných částí díla objednatelem. Dílo se považuje za 
řádně provedené, bylo-Ii provedeno včas, v požadovaném rozsahu, bez zjevných vad 
a nedodělků a s vlastnostmi požadovanými příslušnými právními předpisy a touto smlouvou.

8. Licence

8.1 Dílo dle této smlouvy je autorským dílem.

8.2 Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli Časově neomezené právo dílo užít pro 
účely vyplývající z této smlouvy a pro účely projektu Palmovka 2030 jako dílčího podkladu 
(dále jen Jicence“). Zhotovitel může dílo nebo jeho části využívat pro prezentační účely.

8.3 Objednatel je oprávněn v případě potřeby dílo bez omezení rozmnožovat a předat jej třetím 
osobám za účelem dosažení cíle, ke kterému je dílo určeno.

IK1
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8.4 Objednatel má právo dílo bezplatné využít jako podklad pro architektonickou soutěž, 
případně jiným způsobem uskutečněný výběr, který povede ke zpracování dokumentace pro 
územní řízení a stavební povolení k dosažení cíle, ke kterému je dílo určeno.

8.5 Objednatel může dílo i jeho části využívat pro prezentační účely a uveřejnit ho 
v elektronické podobě.

8.6 Odměna za užití díla je již v celém rozsahu zahrnuta do ceny sjednané v odst. 5.1 této 
smlouvy.

8.7 Objednatel není povinen licenci využít.

9. Závěrečná ustanovení a zvláštní ujednání

9.1 Zhotovitel pro vzájemný styk a zabezpečeni povinností vyplývajících z této smlouvy určuje 
následující kontaktní osobu:

Jméno: 
pozice: 
tel:
e-mail: menhard@vrv.cz

9.2 Objednatel pro vzájemný styk a zabezpečení povinností vyplývajících z této smlouvy určuje 
následující kontaktní osobu:
Jméno: Iva Hájková,
pozice: vedoucí oddělení strategického rozvoje a místní Agendy 21,
tel: +420 222 805 386, +420 601 306 109,
e-mail: iva.hajkova@praha8.cz.

9.3 Záruka za jakost díla se stanovuje na 36 měsíců ode dne protokolárního předání hmotných 
částí díla. Případnou reklamaci vady je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele písemně, 
přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Zhotovitel 
je povinen odstranit vady díla ihned, pokud to není možné, pak dle pokynů objednatele 
v nejbližším možném termínu. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle 
předchozí věty, může objednatel u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu z ceny díla nebo 
zadat odstranění vad jinému zhotoviteli, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit náklady vynaložené objednatelem na cenu takových plnění.

9.4 Právní vztahy vzniklé z této smlouvy se budou řídit ustanoveními občanského zákoníku.

9.5 Případné změny či doplňky této smlouvy mohou být učiněny pouze prostřednictvím 
písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

9.6 Tato smlouva se uzavírá ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení 
obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

9.7 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran.

9.8 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití 
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
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9.9 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění dle zákona 
Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

9.10 Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registra smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí 
objednatel.

9.11. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly 
jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené 
podpisy.

9.12. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:

Příloha C. 1 - Nabídlza na služby

Mg A. Petr Yilgus, Ph.D., Ing. Jan Cihlář \
místostarosta • ředitel divize 02 \



%

PLNA MOC

oiečnošt Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. se sídlem Nábřežní 4, 
iha 5 - Smíchov, iČ 47118901, zapsaná v Obchodním rejstříku vedením 
^soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930, jednající představénsívem 
, tímto

zmocňuje

svého zaměstnance Ing. Jana Cihláře, ředitele divize 02 spoiečnósťi 
Vodohospodářský rozvoj.a výstavba a.s.

...%
%

k tomu, aby ná základě této plné moci jednal jménem akciové společnosti 
Vodohospodářský-rozvoj a výstavba a.s. ve všech záležitostech v rámci pracovních 
činností jím řízené.divize 02 a činil všechny právní úkony k tomu potřebné. Táto plná 
moc zejména, nikoliv však pouze, opravňuje zmocněného k uzavírání a podepisování 
Příkazních smluv, Smluv o poskytováni služeb a Smluv o dílo, k podávání a 
podepisování soutěžních nabídek v obchodních soutěžích, k podávání a 
podepisování návrhů klientům na vypsání veřejných soutěží a na vyhodnocení 
výběru uchazečů, to vše jako ředitel divize 02 VRV a.s. -o

Tato plná moc neopravňuje k prodeji, zatěžování právy třetích osob či 
pronájmu nemovitostí či jejich částí ve vlastnictví akciové společnosti 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s..

V Praze dne ■'/'/■ % •<,-io/fy

Představenstvo akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. :

<>^

i
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Ověřeni - legalizace :
Běžné číslo ověřovací knihy: G/V/3605-3608/2014- 
Ověru‘'

tuto listinu před notářkou vlastnoručně podeps&l. 
Totožnost -byla prokázána z úředního průkazu.-*-— 
V Braze dne : 11.07.2014

Ověřeni - legalizace : —----------- 1--
Běžné číslo-' ověřovací knihy: O/V/3609-3612/20 
Ověřuji/ že' -- —----- ----

tuto listinu před notářkou vlastnoručně podepsal, 
Totožnost byla prokázána:z úředního průkazu.?
V Praze^eŠŤTrÍl^O7.2014'

Overeni - legalizace ;
Běžné číslo ověřovací knihy; O/v/3613-3 616/2014— 
Ověřuji/ že :

tuto listinu před notářkou vlastnoručně^p^depsal.- 
Totožnosj>-feyXa prokázána z úředního

2014

Overeni - legalizace :
Běžné číslo ověřovací knihy: O/V/3618-3621/2014---
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