SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: S-0478/ÚSŘ/2021
číslo dodavatele
Tato SMLOUVA O DÍLO (dále jen ,,Smlouva") je uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Občanský zákoník")

niezi

Středočeský kraj
sídlo:
zastoupený:

Zborovská J I, ISO 21 Praba 5
Ing. Jiří Snížek, náměstek hejtmanky pro oblast regionálního rozvoje a

úzel11ního plánování

IČO:
DIČ,
bankovní spojení:
číslo účtu:
zástupce pro věcná jedtiání:

70891095
CZ70891095
PPF Banka a.s., Praha
Ing. Jaroslav Smíšek, vedoucí oddělení územního plánování

dále jen ,,Objednatel"
na straně jedné,
a
Ateliér T-plan, s.r.o.
sídlo:
zastoupená
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:

Sezimova 380/13, 140 00 Praha 4 - Nusk
RNDr. Liborem Krajíčkem, jednatelem
26483734
CZ26483734
ČSOB, a.s., Praha l

číslo ílČtLl:

zástupce pro věcná jednání: Ing. arch. Karel Beránek, Ing. Marie Wichsová Ph.D.
dále jen ,,Dodavatel"
na straně druhé,

Obied]]ale| a Dodavatel společně .jě?1 ..Smluvní strany"
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PREAMBULE

Sinlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Dodavate]e[n na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou
zakázku s názvem ,,8. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje - koridor veřejně
prospěšné dopravní stavby ,,Propojeni MÚK Kosmonosy a MÚK Bezděčín - chybějící úsek !Y/610,
včetně staveb souvisejících, vC. úplného znění" (dále jen ,,Veřejná zakázka").
Dodavatel prohlašuje, že je vázán svou podanou nabídkou do Veřejné zakázky.
Smlouva je uzavírána za účelem realizace Veřejné zakázky. Cílem Smlouvy je tedy úprava dvoustranného
právního vztahu mezi Smluvníini stranaini, jehož obsahem jsou práva a povinnosti související s realizaci
Veřejné zakázky v souladu s příslušnými platnými právními předpisy tak, aby Smluvní strany měly možnost
při nejvyšší inožné míře právní jistoty realizovat práva a plnit povinnosti touto Smlouvou založené.
PQdrobnosti jsou upraveny v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku a dále v této Smlouvě.

I.

PŘEDMĚT SMLOUVY

l.)

Předtnětem Smlouvy je povinnost Dodavatele provést dílo spočívající ve zpracování Veře.jnC
zakázky dle zákona č. 183/2006 Sb., o územnítn plánování a stavebním řádu (stavební úkon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon") a jeho prováděcích vyhlášek na základě
požadavků Objednatele stanovených dále v této Stnlouvě a vyplývajících ze zadávacích podmínek
na Veřejnou zakázku (dále jen ,,Dílo"), a to řádně, bez vad a nedodělků. Podrobná specifikace Díla
je uvedena v Příloze Č. I této Smlouvy.

1.2

Zpracováni Díla je rozděleno na tři etapy (dále jen ,,etapa"):

I 3

l. etapa.'

návrh a odůvodnění Díla (vC. tisků, internetové prezentace) pro veřejné projednáni;

2.é/apa:

aktivní účast na veřejném projednání a spolupráce při vyhodnocování stanovisek,
nátnitek a připomínek podle pokynů Objednatele, úprava návrhu a odůvodnění Díla
podle veřejného projednání a požadavků Objednatele (vC. tisků, intel11etov('
prezentace);

3. e/a/)(/:

zpracování úplného znění Zásad úzeinního rozvoje Středočeského kraje po vydáni
Díla:

Předměte!n tCto Smlouvy je dále povinnost Objednatele zaplatit' Dodavateli za řádně a včas
proveclené Dílo cenu ve výši a za podmínek sla|1ovených v čI. 3 této Smlouvy.

2.
2 l

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Dodavatel .je povinen realizovat Dílo po jednotlivých etapách ne.jpozdčji do:
l. e/apa:

nejdéle do 4 měsíců od podpisu této Stnlouvy;

2. eíupu:

nejdéle do 4 měsíců od předání pokynů k úpravč po veřejném p"Qiednáni;

2

3. etapa'

do 2 měsíců od vydání Díla Zastupitelstvem kraje

Dodavatel se zavazuje zahájit realizaci Díla ihned po nabytí účinnosti této Smlouvy.

2.2

l

Místem plněni je sídlo Objednatele uvedené v záhlaví této Stnlouvy, ncni-li lljednáno jinak.
Dodavatel není oprávněn měnit místo plnění bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

3.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1

Celková cena za realizaci Díla dle ČI. 1.1 této Smlouvy byla stanovena nabídkou Dodavatele
podanou v rá!nci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a činí 363 000,- KČ bez daně z přidané
hodnoty (dále jen ,,DPH"). DPH činí v souladu s aktuálně platnou a účinnou právní úpravou 21%,
tedy, 76 230,- KČ. Celková cena včetně DPH tedy činí 439 230,- KČ (dále jen ,,Cena").

3.2

Cena za Dílo rozdělená dle jednotlivých etap:
l.etapa _
2.e/apa
3.elupu
Celkem

Cena v KČ
bez
DPHKč
220
000,99 000,- Kč
44 000,- KČ
363 000,- KČ _

výše DPH
KČ KČ
46 v200," 20 790,- KČ
9 240,- KČ
76 230,- KČ

Cena v KČ266
včetně
200,-DPH
Kč
119 790,- Kč
53 240,- KČ
439 230,- KČ

3.3

Cena je stanovena pro celý rozsah předmětu plnění této Smlouvy jako cena konečná, pevná
a nepřekročitelná. V Ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Dodavatele na realizaci Díla, tedy veškeré
práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další Činnosti nutné pro řádné splnění předmětu této
Smlouvy.

3.4

Cenu je možné změnit či překročit pouze v případě změny příslušných právních předpisů
upravujících výši DPH. V takovém případě bude účtována DPH ve výši platné k datu uskutečnění
zdanitelného plnění.

3.5

Cena bude Dodavateli hrazena bezhotovostním převodem v české měně na základě vystavených
faktur. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu dnem předání a převzetí jednotlivých etap, o čemž
bude mezi Smluvními stranami sepsán jednotlivý předávací protokol. Podmínkou pro vystavení
faktury je řádné předání Díla a zároveň jeho vyúčtováni; přílohou faktury proto musí být předávací
protokol dle ČI. 4 této Smlouvy.

3.6

Faktura bude obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona Č. 563/1991 Sb.,
o úČetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
vc znění pozdějších předpisů, Qedná se především o označení faktury a její číslo, obchodní
firmu/název, sídlo a IČO Objednatclc, předmět Smlouvy, bankovní spojení, fakturovanou Částku
bez/vČetnč DPH) a bude mít náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku. Faktura
bude označena číslem smlouvy Objednatele.

3.7

Faktura bude zaslána na adresu Objednatele.

3.8

objedmc! je oI)rá\'nén vrátit fákturu do koříce doby s|)!al[]osti, pokud bude obsahovat nesprávné
náležiíosti či údaje nebo pokud požadované nákZitosti a úda.je nebude obsahovat vůbec. V takovém
případě se doba splatnosti z.astavu.je a nová doba splatnosti počíná bčžet ode dne doručení opravené
nebo do]j|l]ěnC faktLll'y Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlení.

3.9

Splatnost faktu'"y je 30 dní ode dne .ie.ií|]o doničení Objcdmíteli. Po\'i]]|1ost Objednatele zaplatit Cenu
je splněna odepsáním přislušnC částky z účtu Objednatele. Objednatel nel)oskyl"ujc zálohy. Platby
budou probíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž veškerC ccmovC údaje na íäktuře budou v této měně.

3.10

Dodavatel pi'ohlašuje, že není vedert v registru nespolehlivých plátců, a zavazuje se po dobu trvání
této smlouvy řádně a včas platit DPH, Pokud fij)al1ční úřad vyzve Objednatele k placení DPH
nezaplacené Dodavatelem při realizaci této Sinlouvy, Dodavatel se zavaz.u.je zaplatit Objednateli
"7
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smluvní pokutu ve výši odpovídaiící nezaplacenému DPH, Tato pokuta je splatná do 30 dnů
od doručení výzvy k zaplacení Dodavateli.
4.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

'"..

4.1

Dílo bude splněno po jednotlivých etapách jejich předáním a převzetím, a to bez vacl a nedodělků
v místě sídla Objednatele, o čemž Smluvní strany pořídí předávací protokol. Předávací protokol
bude obsahovat alespoň: označení předmětu plnění (Dílo), označení a identifikační údaje
Objednatele a Dodavatele, číslo Smlouvy a datum jejího uzavření, prohlášení Objednatele, Že daná
etapa byla naplněna. Datum a místo sepsání, jména a podpisy zástupců Objednatele a Dodavatele.

4.2

Povinností Dodavatele je dodat etapu Díla bezvadnou, tzn. prostou všech vad a nedodělků.
Povinnost Dodavatele je splněna předáním bezvadné etapy Díla,

4.3

Nejpozději do 30 pracovních dni po dni řádného předložení každé jednotlivé etapy k posouzení
Objednateli, musí Objednatel předat Dodavateli stanovisko k předávané etapě, a to písemně nebo
datovou schránkou. Pokud Objednatel nevyjádří své stanovisko k jednotlivé etapě do uvedené lhůty,
bere se to jako vyjádření souhlasu se zpracovanou jednotlivou etapou a může být Dodavatelem
předložen předávací protokol k podpisu Objednateli ke dni řádného předložení etapy. V případě,
že bude mít Objednatel k jednotlivé etapě připomínky, sdělí je písemně nebo datovou schránkou
Dodavateli a určí lhůtu k odstranění závad. Dodavatel následně upravenou jednotlivou etapu
opětovně předá Objednateli, který se k ní musí do 30 pracovních dnů vyjádřit písemně nebo datovou
schránkou. Každá jednotlivá etapa se považuje za řádně předanou, pokud bude protokolárně předána
a převzata Objednatelem.
5.

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

5.]

Způsob plnění Smlouvy. Dodavatel je povinen provést a předat Objednateli Dílo svým jménem,
na svůj náklad, na vlastní odpověChiost a nebezpečí v ujednaných termínech. Dodavatel je povinen
zpracovat Dílo v souladu s platnýini právními předpisy a pokyny Objednatele. Objednatel je
výlučným vlastníkem Díla a je oprávněn Dílo bez omezení využít pro svoji potřebu a pro potřebu
svých resortních organizací.

5.2

Odpovědnost za Škodu, pojištění. Dodavatel odpovídá v plné výši za škody vzniklé Objednateli
nebo třetím osobám v souvislosti s plněním, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících
z této Smlouvy. Takové škody budou řešeny dle platných právních předpisů.

5.3

Překážky na straně Dodavatele. Dodavatel je povinen Objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv
skutečnost, která by mohla mít, byť i částečně, vliv na schopnost Dodavatele plnit jeho povinnosti
vyplývající z této Smlouvy. Takovým ozná]nel)íľn však Dodavatel neM zbaven povinnosti nadále
plnit povinnosti vyplývající mu z této Smlouvy.

5.4

Použití Díla Dodavatelem. Dodavatel se ve smyslu ustanovení § 2633 Občanského zákoníku
zavaai.je, že nel]žije žádný z výsledků jeho činnosti vzniklý při plnění téio Snilouvy ani jakákoliv
data s])ronláž(lěná v souvislosti s phičním této Smlouvy k .jiným účelůni, než ke splnění povi|1|]ostí
vyplý'vajicích 7 této Smlouvy. a žádný z těchto výsledků neposkytne k užití žádné třetí osobě
bez !)ředchozÍho píse111]]C|10 souhlasu ()b!ied]]ate]e. Dodavatel sc navíc zavazu,je po předání Díla
veškerá data poskylnlllá mu Objedj)al"e|en) v souvislost"i s touto S1]]1OLl\'Ol| Objednateli vrátit, příp.
na pokyn Objednatele zničit.

5,5

Pokyny Objedmitele. Doclavatel má povinnost a zavazu.je se řídit sc při plnění lé(o SnI|oLlvy pokyny
Objednatele. Povinnost Dodavatele dle ustanovení § 2594 odst. l Občanského zákoníku Llpozorl]it
Objednatele na ne\·'hodnosl pokynů není tímto Llstanovení]n dotčena. Objednatel na odůvodněné
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vyžádání poskytne Dodavateli podklady nutné pro řádnou realizaci Díla, a to jak v elektronické
podobě, tak v tištěnC podobě, pokud bude mít tyto k dispozici.
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nebude zasahovat nebo jakýmkoliv způsobein porušovat práva třetích osob.
5.7

SouČinnost. Smluvní strany jsou povinny při plnění této Smlouvy vzájemně spolupracovat,
poskytnout si vzájemně veškerou součinnost nezbytně nutnou pro plnění této Smlouvy a vzájemně
se informovat o skutečnostech, které jsou nebo mohou být významné pro plnění této Smlouvy.

'

Dodavatel se též zavazuje k poskytnutí veškeré případné součinnosti při plnění povinností
vyplývajících ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších

\

předpisů (dále jen ,,Zákon o zadávání veřejných zakázek")

%:,]\m'$'"
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5.8

Kontrola plnění. Dodavatel je povinen Objednateli umožnit provést kontrolu plnění dle této
Smlouvy kdykoli po předchozí výzvě Objednatele, a to po celou dobu trvání této Smlouvy.

5.9

Započtení, postoupeni. Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele
provádět jakékoliv zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoliv pohledávkám
Objednatele vůči Dodavateli, ani postupovat jakákoliv svoje práva a pohledávky vůči Objednateli
na třetí osoby.

5.10

Autorské právo. Objednatel se stává okamžikem převzetí a uhrazení Díla vlastníkem Díla, včetně
reprodukovatelných kopii plánů, grafických textových příloh, určených pro použití při rozhodování
orgánů veřejné správy o rozvoji řešeného území. S tímto vlastnictvím může Objednatel disponovat
v okamžiku, kdy je řádně uhrazena faktura za konkrétní etapu a zároveň je řádně ověřena pravost
a původnost Díla oprávnčnou osobou Dodavatele. Objednatel má právo Dílo užít ve smyslu § 12

,já\e je
\1ä sU
a

Ochrana práv třetích osob. Dodavatel se při p]něľ]í Smlouvy zavazuje respektovat veškeré obecně
závazné právní předpisy, zejinéna se zavazu.je, že se svým jednáním nedopustí nekalé soutěže a že
při plnění této Smlouvy nebude zasahovat do práv třetích osob, ani výsledek Činnosti Dodavatele

.

zákona Č. 121/2000 Sb., o právu autorskéin, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některýcb zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je oprávněn zveřejnit
svoje Dílo při zachování zájmů Objednatele a má při uveřejnění právo uvést své jméno a jméno
konkrétních řešitelů. Objednatel je oprávněn předané Dílo pro vlastní potřeby dále rozvíjet
a Llpravovat. Dodavatel v případě, že vznikne autorské dílo, uděluje Objednateli výhradní, územnč

N
·r

neomezenou licenci s možností udělení další podlicence.

6.

PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

6.1

Dodavatel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou předmětu plnění a že je
způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla dle této Sinlouvy. Dále prohlašuje, že jsou mu
znániy veškcrC technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky potřebné k bezchybné1))u plnčni
Smlouvy, a Že disponuje takovými kapacitami a odbol'ľ]ýlni znalostm j, které jsou třeba k řádnéinu
plnění předmětu Smlouvy.

62

D()da\'ate| bude zhotovovat Dílo podle svých odlxmiých zúalostí, zkušenost"1. praxe, při jeho
7jK)(ovování bude postupovat s nálcžitou odbor|1011 péčí, v souladu s touto Sm!oLlvoll, jc.jínii
přílohami, v souladu sc zadávacinii pôdni inkami na Vcřei]]ou zakázku a dle pokynů a ])ožadíž\'ků
O bjedmtele.

6.3

Dodavatel l)l'o]]lašuje. že se sez.námi! se všemi I)odk|ad\". které 111Ll bvlv Objednatelem poskytnuty. Je
d

J

si vědom, že nemůže v průběhu plnění l)ře(lmčltl Snilouvy uplatnit nároky na úpravu S111illvl}ich
podmínek. Zavazuje se provést Dílo dle předaných podkladů, v souladu s obecmě závaznýini
právními předpisy a pokyny Objednatele.

6.4

Sm|uvl)i strany prohlašuji, že předmět Smlouvy není plněním nelnožllýln a že Smlouvu uzavírají
po pcčIivCm 7\,'ážcní všech n1ožl)ýdl důsledků.
~
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6.5

Dodavatel prohlašuje, že t1¢III předlužen a není mu zňäň)o, že by bylo VLlCl netnu zahajeno
f

insolvenčni

řízení.

Dále

prohlašuje,

r

že vůči

něinu

není

Ú

vydáno

žádné

br

ť

soudní

'

rozhodnut"í

či rozhodnutí správního, daňového či .jiného orgánu nebo rozhodce na plnění, které by mohlo být
důvodem soudůí exekuce na mqjetek Dodavatele, nebo by mohlo mít jakkoliv negativní vliv
na schopnost Dodavatele splnit povinnosti vyplývající z této Smlouvy, a že takové řízeni nebylo vůči
němu zahájeno.

6.6

Dodavatel, souhlasí s tím, aby Středočeský kraj po dobu trvání této Smlouvy zpracovával jeho
osobní údaje uvedené v této Smlouvě a údaje o této Smlouvě pro účely archivace, či případné
kontrolní činnosti nebo pro účely vyplývající z právních předpisů. Dále svýin podpisem uděluje
souhlas Středočeskému kraji ke zpracování jeho osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu a pro
výše uvedené účely, a to po dobu nezbytně nutnou.

7.

PRÁVA Z VAD, SANKCE A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

7.1

Vady musí Objednatel uplatnit u Dodavatele bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.

7.2

Je-li vadné plnění podstatným porušeníni této Smlouvy, má Objednatel právo na odstranění vady
opravou nebo úpravou Díla, na přiměřenou slevu nebo odstoupení od této Smlouvy. Smluvní strany
se dohodly, že za podstatné porušeni Smlouvy bude považováno zejména:
a)

prodlení Dodavatele s řádným provedením Díla, a to i jednotlivé etapy o více než 15 dni;

b)

jestliže Dodavatel ujistil Objednatele, že Dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti
Objednatelem vymíněné, anebo že nemá Žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže
nepravd ivým.

7.3

Pokud Dodavatel nebude dostatečně spolupracovat s Objednateleni dokunientace 5. aktualizace
Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, nepředá doku[nentaci v souladu se zadáním,
tj. přílohou č. l. této Smlouvy, a to aul v dodatečné lhůtě IS dní, může být toto poruŠeni pokládáno
za podstatné porušeni Smlouvy.

7.4

Dodavatel je povinen na základě připomínek Objednatele k Dílu, upravit řešení a doplnit řešení Díla.
Budou-li po předání a převzetí Díla zjištěny vady či nedodělky, je Dodavatel povinen odstranit
je na základě stanovené lhůty v předávacím protoko]u, v němž jsou takové vady a nedodělky
uvedeny.

7.5

Odstoupení od Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Dodavatel je
povinen provádět Dílo v souladu s touto Sln]oLIvou, požadavky Objednatele, zadávacími
podmínkaíni na Veřejnou zakázku a v souladu s obecně závaznými pi'ávními předpisy. Jestliže
Dodavatel tyto povinnosti vyplývající ze Smlouvy poruší a nezjedná nápravu ani v dodatečné
přimčřenC lhůtě, jedná se o podstatné porušení Smlouvy ze strany Dodavatele a Objednatel má právo
od Smlouvy okamžitě odstoupit.

7.6

Ob.jednatel .je dále ol)rá\'nčn odstoupit od S|)1[ou\'y, jés1iižc :'jisti, že Dodavatel
a)

nabízel, dával, při.jímal nebo 7.|}l"()stí"e(j|ío\·'á\ď'al určité hodnoty s cílem o\."li\/l]it chováni 11cl)o
.j¢(|])á|1í |\o]]okoliv. at" již státního ílřcd]líka nebo někoho jiného. přímo nebo nepřinio.
\.' zadá\"acím řízení nebo při Pl'O\.'i']{|Čl}í Slíí|oll\"y: l?ebo

b)

zkresloval jakékoliv

sklllečnosli

za

účelem

ovli\'líěl]Í

ziidávaciho

řízení

nebo

l)l"o\.'ádělli

Snľloll\"y ke š|«)dě ()biedl1tztele. včetně užití pod\'od]]ých praktik k !)ollače!)Í a snÍženÍ ví'hod

volnC a otcvřcnC soutěže.
7.7

V případě prodlení s úhradou fakiury je Obied1)ale| povimn uhradit Dodavateli úrok z prodlení
z dlužné částky ve výši stanovené příslušný]ni právl1íl]1i předpisy.
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7.8

V případě prodlení Dodavatele s předáním Díla, a to i jakékoliv jeho etapy v dohodnutétn terlníl1ll či
v případě prodlení s plněním oproti terniínům dle ČI. 2 a ČI. 4 této Smlouvy a odst. 7.4. tQŕíOtO článku
je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za každý i započatý
den prodlení.

7.9

Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dní ode diíe doručení výzvy k jejich zaplacení povinné Smluvní
straně. Zaplacením jakékoliv sinluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčena povinnost Dodavatele

,

nahradit újmu vzniklou Objednate!i porušením smluvní povinnosti, které se stnluvní pokuta týká.
Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody v plné výši bez ohledu na ujednanou sinluvní
pokutu.
7.10

l

Ôdstoupení od Smlouvy musí být provedeiío v písemné formě. Objednatel může odstoupit
od Smlouvy i Částečně v relevanci na jednotlivé etapy. Odstoupením se závazek založený Smlouvou
zrušuje od počátku. Účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení odstoupení od Smlouvy
Dodavateli. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na náhradu Škody vzniklého z porušení

;

smluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a úroku z prodlení. Obdobné platí i pro
předčasné ukončení Smlouvy jiným způsobem.

8.

TRVÁNÍ SMLOUVY

8.1

Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do řádného splnění Díla.

8.2

Před uplynutím doby dle Cl. 8.1 lze tuto Smlouvu ukonČit na základě vzájemné písemné dohody
obou SmlLlvních stran, písemnou výpovědí Smlouvy ze strany Objednatele dle ČI. 8.3 či ze strany
Dodavatele dle či. 8.4 nebo odstoupením od Smlouvy dle odstavce 7.2. a 7.5. Smlouvy, a dále
v souladu s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

8.3

Objednatel je oprávněn vypovědět Smlouvu kdykoliv, a to i bez udání důvodu. výpověď' Smlouvy
musí být Objednatelem učiněna písemně a doručena Dodavateli, přičemž výpovědní doba v délce 20
pracovních dnů počíná běžet dnem následujícím po dni doručení písetnné výpovědi Dodavateli.

8.4

Dodavatel je oprávněn vypovědět Smlouvu kdykoli v jejím průběhu, pokud není schopen plnit své
povinnosti z důvodu na straně Objednatele, a to ani po výzvě s uvedenou dodatečnou lhůtou k plnění
v délce 30 džií (např. neposkyt|1Llti součinnosti Objednatele, neplnění povinností Objednatele).
výpovědní doba bude v takovém případě činit ] měsíc a počne běžet následující den po doručení
písemné výpovědi Objednateli.

8.5

V případě předčasného ukončení Smlouvy dohodou, výpovědí či odstoupením jsou Smhwní strany
povinny provést vypořádáni vzáje]]]nýc]] práv a povinnosti v souladu s právními předpisy.
9.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.|

Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývajíá se řídí českým právem. Práva a povinnosti
Snllllvních stran, pokud nejsou Llpravcny touto Sn1|ou\"ou, se řídí Občanským zákoníkem a předpisy
soLlvisejícín1i.

9.2

Pro o(lsll"i!]1č]]í ])cc|1)'bl]ostí, se veškeré práva a po\"i!?nosti v7Áal]lljici se k Dílu subsidiárně použi.jí
i lľä jednotlivé etapy Díla ul)ravené v Č!. J. Sn]]ou\"y \"čciňě 11al)ř. Si11|ll\.'tliC|1 pokut a důvodů
k odstoupeni do Sinlcmvy.

9.3

Veškeré připadué spory vzniklé mezi S!n|ll\'t1Ílni stranaini na základě nebo v souvisiosli s louto
Snilouvou budou priinárně řešeny' jednáním Sín]u\'l1Íc|1 slran. V případč, že ty'to spory lľebudou
v přimčřenC době vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodj]utí příslušné soudy České republiky.

9.4

Dodavatcl bezvýhradně souhlasí se zveřejněníin své identifikace a dalších parametrů Smlouvy,
\.'četnč Ceny \·' souladu s ])říslušnýlni právními předpisy.
7
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9.5

Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných
dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Ke změnám či doplnění neprovedeným písemnou
formou se nepřihlíží.

9.6

V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným
či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem, zůstávají ostatní
ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho
obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního
obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují bezodkladně nahradit neplatné, neúčinné nebo
nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a sirlyskrů
odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku.
+

9.7

Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi
Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení
§ 1765 odst. l, § 1766 a § 2620 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto
Smlouvou.

9.8

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv.

9.9

Tato Smlouva je sepsána v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž tři si ponechá Objednatel
a dvě vyhotovení obdrží Dodavatel.

9.10

Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, určitou
a srozumitelnou vůli prostou omylu. Smluvní strany si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí,
což stvrzují vlastnoručními podpisy.

9.11

Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. l, která určuje specifikaci Díla.

1Cň(

V .... dne ....

DODA
TEL
RNDr. Libor Krajíček,
jednatel
^ "Atělier' -Pan,g.r.&

I-p an

OBJEDNATEL
Ing. Jiří Snížek,
náměstek hejtmanky pro oblast regionálního
rozvoje a územního plánování

Sezimova 380/13, 140 00 Praha 4
Č: 26483734 OČ: CZ26483734
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Příloha č. 1
8. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje - koridor veřejně prospěšné
dopravní stavby ,,propoj ení MÚK Kosmonosy a MÚK Bezděčín - chybějící úsek II/6!0, včetně
staveb souvisejících, vC. úplného znění (dále jen ,,8. aktualizace ZÚR SK")
Řešení 8. aktualizace ZÚR SK musí být koordinováno se stávajícími i plánovanými záměry
dopravní infrastruktury v dotčeném území, a to s ohledem na minimalizaci negativních vlivů
na životní prostředí. Studie detailnějšího řešení trasy i dosavadního způsobu variantního
prověřování tras dopravního řešeni bude poskytnuta dodavateli jako podklad. Součásti 8.
aktualizace ZÚR SK bude podrobné textové a grafické odůvodnění řešení navrhovaného
koridoru a dalších obsahových náležitostí s ohledem na vydaná stanoviska orgánů ochrany
přírody k danému záměru, porovnání s příslušnou podrobnější územně plánovací dokumentací
(např. územními plány jednotlivých měst a obcí). Důraz bude kladen na zdůvodnění věcného
řešení nového koridoru v kontextu na okolní vazby spolu s prokázáním invariantnosti
navrhovaného řešení koridoru. Dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č.
183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,stavební zákon") a jeho prováděcích vyhlášek. Dílo bude logicky
konzistentní, graficky, funkčně i obsahově navazovat na stávající platné Zásady územního
rozvoje Středočeského kraje v aktuálním znění, pokud nebude dohodnuto jinak. Grafické
ztvárnění bude přehledné a jednoznačně čitelné. Úplné znění Zásad územního rozvoje
Středočeského kraje bude zpracováno dle stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek.

Dokumentace 8. aktualizace ZÚR SK (veřejné projednání, výsledné opatření obecné
povahy a úplné znění) bude zpracována také jako internetová prezentace pro zveřejněni
na webových stránkách Středočeského kraje. V průběhu rozpracovanosti bude dodavatel
spolupracovat s dodavatelem Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Středočeského
kraj e pm 8. aktualizaci Z Ur sk. Dodavatel bude spo]Llpracovat s pořiz()\"a!elem dokumentace
8, aktualizacc Z1)R SK (tedy Kt"ajským úřadem Středočeského krqje, odborem íizenmi!ao
plánování a skí\"ebnih{") řádu) 11í'

sk' i]o\"isck. \ yjádřcní námitek a při!)o!í1ínck

a jL:iich odů\iodiÁčni ve ršech etapách pcA'izm.'áni, zúčůslňoí·"at se .jeclnání \·" rámci |«)nzll!laci
a uí)řesíit)\'áni

j>m.jc&:ňmíC

d()kumcr!tace,

\'čcĺ!1č

účasti

na

veřcjnCm

proj ecinámí

a na případných dohod()\"acich jeclnáaích. V průběhu prací iia zakázce se buc!e dodavatel
aktivně účastnit kontrolních dnů svolaných pořizovatelem.

'"" "'""':!'fT TT.".

'b,' a ,U"

r

.

- S:.

,

"""7

Geografická data, která budou uložena v datovém skladu GIS Krajského úřadu, budou
splňovat následující požadavky:
l.

Výsledná vektorová data .je možné odevzdat nejlépe ve formátu souborové geodatabáze

Esri (FGDB), příp. shapefile (SHP) s naplněnými popisnými atributy a zároveň v projektu
MXD nebo APRX, příp. QGS;
1.1

Ve formátu Esri budou výsledná grafická data odevzdána ve formátu FGDB

(příp. SHP) v souřadnicovém systému S JTSK (S-JTSK Krovak East North, EPSG 5514,
Wkid!02067) a v dokumentech ArcGlS 9.x a vyšší (MXD). Výsledné projekty MXD včetně
tiskových sestav (layout) budou odpovídat tištěným výstupům a budou nastaveny na výstupní
data relativními cestami;
1.2

V jiném formátu budou výsledná grafická data odevzdána ve strojově čitelném

formátu (dále jen ,,SČF") dle ustanovení § 20a stavebního zákona a § 3 odst. 7 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
v souřadnicovém systému S JTSK (S-JTSK Krovak East North, EPSG 5514, Wkidi02067)
a v tiskové sestavě odpovídající tištěným výstupům. Atributová část bude zajištěná tak,
aby při následné konverzi těchto dat do Esri byly jednotlivé atributy zachovány.
2.

U grafických dat zpracovaných a odevzdaných ve formátech Esri nebo SČF bude

dodržena topologická čistota dat, tzn. navržené plochy (linie) v rámci jedné vrstvy nesmí
obsahovat duplicity, přetahy a nedotahy, viz základní pravidla topologie.
3.

Pro každý tematický výkres bude vytvořen:
3.1

příslušný tiskový rastrový výstup (24-bit true color, min. 300dpi) *.TIF.

Rastrový výstup bude georeferencován v SJTSK Krovak East North (součástí dat budou i TFW
souboíy). Další podrobnosti digitálního zpracování budou dohodnuty při pracovních jednáních;
3.2
4.

příslušný *.pdfvýstup.

saniostatné textové dokumenty budou odevzdány ve formátu *.xls l *.xlsx, *.doc l

*.docx a v *.pdf

Ddamičntace 8. aktua!inícc 7Ú R SK bude ()c!e\'7dárla \" íišíčné t"orl]1č \" )úsledujícím !)('čtu
\M:lotoveni:
r'
1 dokunmit'aec p1"(' veřcjnC či opa!<ované veřejnc pĹ1')jec|nání - 4 paN.
2. výsledná d()kumenlace - úl)ra\'a po veřqjném l)r()icclnáni - 4 parC;

:
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Geografická data, která budou uložena v datovém skladu GIS Krajského úřadu, budou
splňovat následující požadavky:
l.

Výsledná vektorová data je možné odevzdat nejlépe ve formátu souborové geodatabáze

Esri (FGDB), příp. shapefile (SHP) s naplněnými popisnými atributy a zároveň v projektu
MXD nebo APRX, příp. QGS;
Ĺ.]

Ve formátu Esri budou výsledná grafická data odevzdána ve formátu FGDB

(příp. SHP) v souřadnicovém systému S JTSK (S-JTSK Krovak East North, EPSG 5514,
Wkid102067) a v dokumentech ArcGIS 9.x a vyšší (MXD). Výsledné projekty MXD včetně
tiskových sestav (layout) budou odpovídat tištěným výstupům a budou nastaveny na výstupní
data relativními cestami;
1.2

V jiném formátu budou výsledná grafická data odevzdána ve strojově čitelném

formátu (dále jen ,,SČF") dle ustanovení § 20a stavebního zákona a § 3 odst. 7 zákona
Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
v souřadnicovém systému S JTSK (S-JTSK Křovák East Noňh, EPSG 5514, Wkidl02067)
a v tiskové sestavě odpovídající tištěným výstupům. Atributová část bude zajištěná tak,
aby při následné konverzi těchto dat do Esri byly jednotlivé atributy zachovány.
2.

U grafických dat zpracovaných a odevzdaných ve formátech Esri nebo SČF bude

dodržena topologická čistota dat, tzn. navržené plochy (linie) v rámci jedné vrstvy nesmí
obsahovat duplicity, přetahy a nedotahy, viz základní pravidla topologie.
3.

Pro každý tematický výkres bude vytvořen:
3.1

příslušný tiskový rastrový výstup (24-bit true color, min. 300dpi) *.TIF.

Rastrový výstup bude georeferencován v S-JTSK Krovak East North (součástí dat budou i TFW
soubory). Daiši podrobnosti digitálníhQ zpracování budou dohodnuty při pracovních jednáních;
3.2
4,

příslušný *.pdfvýstup.

samostatné textové dokumenty budou odevzdány vc formátu *,xls l *,xlsx, *.doc l

*.clocx a v *.pdf

8, akíualizace 7.1"í R SK |)L!de Ĺ)de\'^jáiu| \" í'išíěuC
\\'h()!()\"cni'
i , d ()!xuR12!?tace p!1)

Cl cpak o\'äňé verej ne pi'o) cc|í]al?j - 4 pwe,

2. řýslčdná

úprara N \"eřú7ém !w)"ec!nání - Ĺj l)a!"é'

\' l')ásledujiciru |)QČít!

.
'l

.

Dolujn1L1ľtace ,8. aktualizace ZÚR SK bude odevzdána v digitáln.í!i),[n1Š v následujícím
počtu vyh()tovení:
ľ.

(k)kllmentace pro veřejné či opakované veřejné projednáľ1i - 5 CD a zpracováíú
internetové prezentace

2.

výsledná dokumentace - úprava po veřejném projednání - 5 CD

Dokumentace úplného znění ZÚR SK bude zpracováno:
_
l. tištěná forma - 4 parě
2. digitální forma - 5 CD

výsledná geografická data pro 8. aktualizaci ZÚR SK budou odevzdána v počtu 2
vyhotoveni na CD a rovnčž data úplného znění (po zniěně) dokumentace budou odevzdána
v počtu 2 CD.

