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SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele: S-0479ÚSŘ/2021
číslo dodavatele

Tato SMLOUVA O DÍLO (dále jen ,,Smlouva") je uzavřena ve smyslu ustanoveni § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Občanský zákoník")

mezi

Středočeský kraj
sídlo:
zastoupený:

Zborovská 1I, 150 21 Praha 5
Ing. Jiří Snížek, náměstek hejtmanky pro oblast regionálního rozvoje a
územního plánování
70891095
CZ70891095
PPF Banka a,s., Praha

IČO:
DIČ,
bankovní spojení:
číslo účtu:
zástupce pro věcná jednání: Ing. Jaroslav Smíšek, vedoucí oddělení územního p]ánovállí
dále jen ,,Objednatel"
na straně jedné,
a
Atelier T-plan, s.r.o.
sídlo:
zastoupená
IČO:
DIČ,
bankovní spojení:
číslo účtu:
zástupce pro včcná .jcdnání:

Sezimova 380/13, 140 00 Praha 4 - Nusle
RNDr. Liborem Krajíčkem, jednatelem
26483734
CZ26483734
ČSOB, a.s. Prha l
RNDr. Libor Kra.jiček, Mgr. Alena Snirčková Ph.D

dále jen ,,Dodavatd"
na štranC druhé,

Ob.jcdnatel a Dôclavatel společně .jeíí ,.Sl11|u\'l1í strany"'
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PREAMBULE

Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Dodavatelem na zák)adč výskdkii zadávacího řízení na veřejnou
zakázku s názvem ,,Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozv()j území 8. aktualizace Zásad územního
rozvoje Středočeského kraje - koridor veřejně prospěšné (h)pravní stavby ,,Propojení MÚK
Kosmonosy a MÚK Bezděčín - chybějící úsek Il/610, včetně staveb souvisejících" (dále jen ,,Veřejná
zakázka").
Smlouva je uzavírána za účelem realizace Veřejné zakázky. Cílem Smlouvy je tedy úprava dvoustranného
právního vztahu mezi Smluvnítni stranami, jehož obsahetn jsou práva a povinnosti související s realizací
Veřejné zakázky v souladu s příslušnými platnými právními předpisy tak, aby Smluvní strany měly možnost
při nejvyšší možné míře právní jistoty realizovat práva a plnit povinnosti touto Smlouvou 7.ajožel)é.

y

Podrobnosti jsou upraveny v zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku a dále v této Smlouvě.
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l.
I.]

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem Snilouvy je povinnost Dodavatele provést dílo spočívající ve zl)l'acování veřejn('
zakázky dle zákona č. 183/2006 Sb., q územním plánování a stavebníin řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon") a jeho prováděcích vyhlášek a dle zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
a souvisejících zákonů a na základě požadavků Objednatele stanovených dále v této Smlouvě
a vyplývajících ze zadávacích podmínek na Veřejrjoů zakázku (dále jen ,,Dílo"), a to řádně, bez vad
a nedodělků. Podrobná specifikace Díla je uvedena v Příloze č. l této Smlouvy.

1.2

}.3

Zpracováni Díla je rozděleno na dvě etapy (dále jen ,,etapa"):
l. eiapa:

zpracování návrhu Díla (vC. tisků, internetové prezentace) pro veřejné projednání,
zejinéna v souladu se stanoviskein orgánů ochrany přírody k řešenému záměru.

2.e/apa:

aktivní účast na veřejném projednáni, spolupráce při vyhodnocování stanovisek,
námitek a připotninek podle pokynů Objednatele, případná úprava Díla.

Předmětem této Smlouvy je dále povinnost Objednatele zaplatit Dodavateli za řádně a včas
provedené Dílo cenu ve výši a za podmínek stanovených v ČI. 3 této Smlouvy.

2.
2.1

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

Dodavatel je povinen realizoval Dílo po jeclnotlivýcli etapách lí¢:ipozději:
l. eiapu:

do 6 nzěsíců od podpisu této Snilouvy:

2. e/ú/)u:

po dokončení prací Obiecl])a{e|e na vyhodl]ocení námitek a l)řiponlinek vzešlých
z veřejného p"Qjednání; "

Dodavatel se zavazuje zahájit realizaci Díla ihned po nabyti účinnosti

2.2

Smlouvy.

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

3.

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.]

Celková cena za realizaci Díla dle či. ].| této Smlouvy byla stanovena nabídkou Dodavatele
podanou v rámci zadávacího řízeni 11(1 Vcře,jnou zakázku a činí 286 000,- KČ bez daně z přidané
hodnoty (dále jen ,,DPH"). DPH činí v sollla(jll s aktuáhiě platnou a účinnou právní úpravou 2 1%,
tedy 60 060,- KČ. Celková cena včetně l)l'l1 kdy činí 346 060,- KČ (dále jen ,,Cena").

3.2

Cena za Dílo rozdělená dle jednotlivých etap:
/.e/apa
2.eíapa
Celkem

Cena v KČ bez DPH
220 000,- KČ
66 000,- KČ
286 000,- KČ

výše DPH v Kč
46 200,- KČ
13 860,- KČ
60 060,- KČ

Ceľ]a v KČ včetně DPH
" 266 200,- KČ "
79 860,- KČ
346 060,- KČ

3.3

Cena je stanovena pro celý rozsah l)ř¢dmčltl plnění této Smlouvy jakQ 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 případč bude účtována DPH ve výši platné k datu uskutečnění
zdanitelného p|něľ1í.

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 protokd. Podmínkou pro vystavení
faktury je řádné předání Díla a zároveň jeho vyúčtování; přílohou faktuiy proto musí být předávací
protokol dle ČI. 4 této Sm|olľvy.

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,
ve znění pozdějších předpisů, (jedná se především o označení faktury a její číslo, obchodnI
firmu/název, sídlo a IČO Objednatele, předmět Stnlouvy, bankovní spojeni, fakturovanou částku
bez/včetně 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

Objednatel je oprávněn vrátit fakturu do konce doby splatnosti, pokud bude obsahovat nesprávné
náležitosti či údaje nebo pokud požadované náležitosti a údaje nebude obsahovat vůbec. V takovém
případč se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná bčžet ode d ne doručení opravené
nebo doplněné faktury Objednateli. Objednatel není v takovém případě v prodlení.

3.9

Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit Cenu
je splněna odepsánil)] příslušné částky z účtu Objednatele. Objednatel neposkytllje zálohy. Platby
budou pí'obíhat výhradně v Kč (CZK), rovněž. veškeré cenové úda.je na fáktuře budou v této měně.

3.10

l
l

i

Š

Dodavatel prohlašuje, že není veden v registru ncspo!ehlivých plátců, a zavazuje se po dobu trvání
této smlouvy řádně a včas platit DPH. Pokud fii)anč!]í úřad vyzve Objednatele k placení DPH
nezaplacenC DcKiavatc|em při realizaci této Snilouvy, Dodavatel se zava7.u.ic zaplatit Obiednale|i
Sl11|llvj]i pokutu ve výši od|)cwídajÍcí nez.aplacenéinu DPH. Tato pokuta .je splatná do 30 dtäi
od dot'učení výzvy k zaplacení Dodavateli.
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4.
4.]

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Dílo bude splněno po jednotjivý¢l1 etapách jejich předáním a převzctíni, a to bez vad a nedodělků
v místě sídla Objednatele, o Čcmž Smluvní strany pořídí přcdávaci |)É'()lokol. Předávací protokol
bude obsahovat alespoň: označení předtnětu P][]ěľlí (Dík), o7,[1ačení a identifikační údaje
Objednatele a Dodavatele, číslo Smlouvy a datuni jejího uzavření, prohlášení Objednatele, že daná
etapa byla naplněna. Datum a místo sepsání, jména a podpisy zástupců Ob jednatele a Dodavatele.

4.2

Povinnosti 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 dní po dni řádného předložení každé .jednotlivé etapy k posouzeni
Objednateli, musí Objednatel předat Dodavateli stanovisko k předávaľ1é 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 Dodavatelein
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, ktetý 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

5.1

Způsob plnění Smlouvy. Dodavatel je povinen provést a předat Objednateli Dílo svým jménem,
na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a nebezpečí v ujednaných termínech. Dodavatel je povinen
zpracovat Dílo v souladu s platnými 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. Dodavatci odpovídá v plné výši za škody vzniklé Objednateli
nebo třetím osobám v souvislosti s plněním, [1edodržeÉĹím nebo porušeníni povitmostí 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, byt' i částečně, vliv na schopnost Dodavatele plnit jeho povinnosti
vyplývající z této Smlouvy. 1"akovým ozná[nerlí|)1 však Dodavatel není zbaven povinnosti nadále
plnit povinnosti vy]j]ýva.iící mu z této Smlouvy.

5.4

Použití Díla I)o(lavatelenl. Dodavatel sc vc smyslu ustanoveni § 2633 Občanského zákoníku
zavazuje, že neužije žádný z výsledků jeho činnosti vzniklý při plnění této Smlouvy aul jakákoliv
data shrol]1ážděl1á v SOu\r'iSlOSti S ]jIj]č11Í])) lCto Sinlouvy k .jiným účdůni, než kc spliíční povinností
\"}"l)lš"\"a.jÍcíc]] z této S]]]loll\"j'. a žádný z těchto \·ýsledků tieposkytne k užiti žádné třetí osobř
be:' předcho7ih(} ])íse]]]]1ého souhlasu Objeclnatek. Doclavate! se ňä\'Íc 7a\'a7llje po přcdání Díla
\ cškci,í dala poskylnlltá mu ()b.iednate]en1 \' souvislosti s touto Sl]]|oll\.'ou Ob.jednateli vrátit. příp.
112í pokyn Objednatclc zničit.

'Ĺ

Pokyny Objednatele. Dodavatel má po\"i|1nost a za\·'azu.jc se řídit se při plnčni tCto Smlouvy poky'l1y
Ob jednatele. Povinnost Dodavatele dle 1Ásla]]o\.'ení S 2594 očIst. l Občanského zákoníku upozornit
L

Objednatele !1ä nevhoclnost pokyuů není timtu llstano\r'eniln dotčena. Objednatel na odů\'odněne
vyžádání poskytne: Dodavateli pQdklady nutné p!"0 řádiíou realizaci Díla, a to jak v elektronické
podobč, tak v tištäíC podobč, pokud budc mít tyto k dis?ozici.
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5.6

Ochrana práv třetích osob. Dodav:ild sc při plnění Slnk)uvy zavazuje respektovat veškeré obecně
závazné právní předpisy, zei)])áía se zavazuje, že se svým jednáním nedopustí nekalé soutěže
a že při plnění této Smlouvy ]1¢l)u(|c zasahovat do práv třetích osob, ani výsledek činnosti
Dodavatele nebude zasahovat nebo .jakýmkoliv způsobem porušovat práva třetícb osob.

í
.,

5.7

Ĺ

Součinnost. Smluvní strany .jsou |)()vinny při plnění této Smlouvy vzájemně spolupracovat,
poskytnout si vzájemně veškerou sollčin])ost nezbytně nutnou pro plnění této Smlouvy a vzájemně
se informovat o skutečnostech, které ,jsou nebo mohou být význaínné pro plnění této Smlouvy.
Dodavatel se též zavazuje k poskytnutí veškeré případné součinnosti při plnění povinností
vyplývajících ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,Zákon o zadáváni vcřcjných zakázek")

5.8

Kontrola plnění. Dodavatel je povinen (')b.icdl]ateli umožnit provést kontrolu plnění dle této
SIn]ouvy kdykoli po předchozí výzvě Ot?iednatele, a to po celou dobu trvání této Smlouvy.

5.9

Započtení, postoupení. Dodavatel není oprávnčn bez předchozího písanného 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 okamžikeín převzetí a uhrazeuí Díla vlastníkem Díla, včetně
reprodukovatelnýcb kopii plánů, grafických textových příloh, určených pro použiti při rozhodování
orgánů veřejné správy o rozvoji řešeľlého 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 oprávněnou osobou Dodavatele. Objednatel má právo Dilo užít ve smyslu § 12
zákona č. 12W2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně
některých 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 upravovat. Dodavatel v případě, Ze vznikne autorské dílo, uděluje Objednateli výhradní územně
neoinezenou 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 řádnéniu a včasnéinu provedení Díla dle této S[nlouvy. Dále prohlašuje, že jsou mu
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytnC podmínky potřebné k bezchybnélnll plněni
Snibuvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnánu
plnění předniětu Smlouvy.

6.2

Dodavatel bude z]]otovovat Dílo podlc svých odborných znalostí, zkušeností, praxe, při jeho
zhoto\'o\'á!}i bude posůípovat s náležitou odborr!ou péčí, v souladu s touto Sm|Quvotí, jÉiíl)1i
přílohami, v souladu se zadávacími podniinkami na Veřejljoll zakázku a dle pokyi)ú a požadavků
Objednatek.

6.3

Dodavatcl pl'()|ľ]ašu.je, že se sezl)á|ni! sc všemi poclklady, které mu byly O!)jedllale|em j)oskytnt!ly. Jc
si vědoni, že nemůže v průběhu plnční předmětu Sinlouvy uplatnit nároky na íipravu Sl)1lll\"]]íC|1
podinínek. Zavazuje se provést Dílo dle předaných podkladů, v souladu s obecně z.á\'az1]ýlni
prá\'nilni přeclpisy a pokyny Objedr!ate|e.

6.4

Sn]|llv[li strany pí"oh!ašuji, že předmčt Smlouvy není plněním nen)ožr}ýn] a že Smlouvu uzavírají
po pečlivém zvážení všech inožný'ch důsledků.
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6.5

[)Qdavatel piohlašuje, že není píedlužcn a není mu známo, že by bylů vůči něniu zahájeno
insolvenční řízení Dále prol)|ašuje, že vůči němu není vy(lá|)() žádné soudní rozhodnuti
či rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu nebo rozhodce na l)|nčllí, které by mohlo být
důvodem soudní exekuce na majetek Dodavatele, [1ebQ by niohlo mít .jakkoliv negativní vliv
na schopnost Dodavatele splnit povinnosti vyplývající z této Smlouvy, a že takové řízení nebylo vůči
němu zahájeno.

6.6

Dodavatel, souhlasí s tím, aby Středočeský kraj po dobu trvání tCíO Smlouvy zpracovával jeho
osobní údaje uvedené v této Sinlouvě a údaje o této Stnlouvč pro účely archivace, či případné
kontrolní činnosti nebo pro účely vyplývající z právních předpisů. ikíle svým podpisem uděluje
souhlas Středočeskétnu kraji ke zpracování jeho osobních íida.jů 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 inusi Objednatel uplatnit u Dodavatele bez zbytečného odkladu potC, co se o nich dozví.

7.2

Je-li vadné plnění podstatným poruŠením této Smlouvy, má Ol).je(|natel právo na odstranění vady
opravou nebo úpravou Díla, na přiměřenou slevu nebo odstc)upej}í od této Smlouvy. Smluvní strany
se dohodly, že za podstat[lé porušení Smlouvy bude považováno zejména:
a)

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

b)

jestliže Dodavatel ujistil Objednatele, že Dílo iná určité vlastríosti, zejména vlastnosti
Objednatelem vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže
nepravdivým.

7.3

Pokud Dodavatel nebude dostatečně spolupracovat s Objednatelem dokumentace 5. aktualizace
Zásad územního rozvoje Středočeského kraje, nepředá dokuinentaei v souladu se zadáním, či.
přílohou č. ] této Smlouvy a to ani v dodatečné lhůtě IS dní, může být toto porušení pokjádáj)()
za podstatné porušení této 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 protokolu, v němž jsou takové vady a nedodělky uvedeny.

7.5

Odstoupení od Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Dodavatel je
povinen provádčt Dílo v souladu s touto Smlouvou, požadavky Objednatele, zadávacími
podmínkami na Veřejnou zakázku a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Jestliže
Dodavatel tyto povinnosti vyplývající ze Smlouvy poruší a nezjedná nápravu ani v dodatečné
přiměřené lhůtč, .jedná se o podstatné porušení Smlouvy ze strany Dodavatele a Objednatel má právo
od Smlouvy ekamžitě odstoupit.

7.6

Ob.jednatel je dále oI)rávněl) odstoupit od Smlouvy, jestliže 7,iistÍ, že Dodavatel
a)

nabízel. dával. přijíl))al nebo 7.|)r(}středko\.'áva| určité hodnoty s cílem (w|ivnit chování 11cbo
.j¢d]já 1í kohoko|i\', at' již slálni|)o úřcclníka ncbo nčkolío jincho. přímo nebo llepřím(L
\.' zadá\"a¢Í]]] řízení nebo při p]"o\'ádč]]i Smk)ilvy: ]]el)c}

b)

zkresloval .jakékcliv skutečnosti za účelem ovlivnčiíi zadá\'acíl)o řízení nebo pro\."ádčílí
Sm|ůu\'y ke škodě Objedmtck. včetně užiti p()dvoc]|1ýc]) praktik k potlačení a snížení \'ýh()d
volné a otevřené soutěže.

7,7

V případě prodlení s úhradou faktury je Ob.jcdnatel povinen uhradit Dodavateli úrok z prodlení
z dlužné částky ve výši stanovené přis]ušnýlni právními předpisy.
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V j)ři|)a(iČ prodlení Dodavatele s předáním Díla, a to i jakékoliv .jeho etapy v dohodnutéin termínu,
či v |)říl)a(|č l)rod|el1í s p|nčl1í]11 oproti terniínům dle ČI. 2 a čí. 4 této Smlouvy a odst. 7.4. toboto
Č|á|lkl). .je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za každý
i L.a)'('čatý den prodlení.

Í.')

Slll|l]\'|)i pokuty jsou splatné do 30 dní ode dne doručení výzvy k jejich zaplacení povinné Smluvní
slr:tnč. 7,aplacením jakékoliv sinluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčena povinnost Dodavatele
l}ílhra(ii{ újmu vzniklou Objednateli ponlšením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká.
()t).icdj)alcl .je oprávněn požadovat náhradu škody v plné výši bez ohledu na ujednallou smluvní
|)ÚkutlL

7.10

(')dstoupcn1 od Smlouvy musí být provedeno v písemné formě. Odstoupeni od smlouvy musí být
provedej]o v písemné formě. Objednatel může odstoupit od smlouvy i částečně v relevanci
na jednotlivé etapy. Odstoupeníin 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 sinluvM povinnosti, práva
na zaplaceni smluvní pokuty a úroku z prodlení, ani ujednání o způsobu řešení sporů a volbě práva.
Obdobné pIati j 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 ČI. 8.1 lze tuto Smlouvu ukončit na základě vzájemné písemné dohody
obou Slnlllvníeh stran, písemnou výpovědi Sinlouvy 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 příslušnýtni Ustanoveníl11i 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 výpovčdni doba v délce 20
pracovních dnů počíná běžct dnem následujícím po dni doručení písemné 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 dostatečnou lhůtou k plnění
v délce 30 dnů (např. neposkytnutí součinnosti Objednatele, neplnění povinností Objednatele).
výpovědní doba bude v takovém případč Činit l měsíc a počne běžet nás]edu.iící den po doručení
písemné výpovědi Obiednate]i.

8.5

V případě předčasného ukončení Smlouvy dohodou, výpovědí či odstoupením jsou Smluvní strany
povinny provést vypořádání vzájcinných práv a povinností v souladu s právními předpisy.

9.
9.1

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato S]nk)uva a práva a [)o\'il1j]osti 7 iiĺ vyplý\'ajÍcÍ se řídí českým prá\'eln. Práva a po\'i[lnosti
Smluvních stran, pckud nc.jsou upra\"eny touto Sln|ouvoll, sc řídí občalíský]]1 zákol}íken1 a předpisy
souvise.j ÍcÍm i.

9.2

Pro odstral1čjli ])()¢|)yl)nQsľi sc veškerá práva a povinnosti vztahující se k dílu subsidián)č použijí
i na jcdí?ot]i\'c ctapj' Díla lll)í"a\'¢|1é v ČI

l

Smlouvy včetně íiapř

s]nluvl]Íc]1 pokut a dů\'oc]ů

k odstoupení s]]í|ou\'y.
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9.3

Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti s touto
Smlouvou budou primárně řešeny jednáním Smluvních stran. V případě, že tyto spory nebudou
v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí příslušné soudy České republiky.

9.4

Dodavatel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Smlouvy,
včetně Ceny v souladu s příslušnými právními předpisy.

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 smyslem
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 se specifikací Díla.

Ĺ.

V .... dne ....

DODA ATEL
Atelier T-plan, s.r.o.
RNDr. Libor Krajíček. jednatel
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OBJEDNATEL
Ing. Jiří Snížek,
náměstek hejtmanky pro oblast regionálního
rozvoje a územního plánováni

l-P|ana

Seúnova 380/13, 140 00 Praha 4
lČ: 26483734 DIČ CZ26483734
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Příloha č. 1

,,Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvo,j území 8. aktualizace Zásad územního rozvoje
Středočeského kraje - koridor veře,jnč prospěŠné dopravní stavby ,,Propojení MÚK
Kosmonosy a MÚK Bezděčín - chybč,jící úsek 11/610, vČetně staveb souvisejících" (dále
jen ,,VVURÚ") bude zpracováno v soulaclu sc zákonem Č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebníni řádu (stavební zákon), ve 7,ňčňÍ pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon")
a jeho prováděcích vyhlášek, dle zákona č. 100/2001 Sb., q posuzování vlivů na životní
prostředí, ve znění pozdějších předpisů a sollviseiících zákonů a v souladu se stanovisky orgánů
ochrany přírody k danému záměru. Návrh VVURÚ bude zpracován s využitím schémat,
kartogramů a kartodiagramů. Zpracování bude provedeno s vazbami na legislativu EU (např.
Sniěrnici EP, Rady č. 2001/42/ES a Rady č. 92/43/EHS) a s přihlédnutím k právním výkladům
Nejvyššího správního soudu a Krajského soudu v Praze. Důraz bude kladen na zjišt'ování
kumulativních a synergických vlivů a vlivů na lidské zdraví a hodnocení záboru zemědělského
půdního fondu.
Dokumentace VVURÚ bude zpracována v tištěné a digitální podobě. Počet výtisků bude
odpovídat počtu dokumentací 8. aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje.
Výsledná geografická data VVURÚ budou odevzdána na CD. Součástí nabídky bude podrobl1ý
popis obsahu zakázky (,,osnova prací") včetně předpokládaného časového harmonograniu
plněni jednotlivých fází. Dokumentace VVURÚ bude pro jednotlivé etapy zpracována také jako
internetová prezentace pro zveřejnění na webových stránkách Středočeského kraje.
Geografická data, která budou uložena v datovém skladu GIS Krajského úřadu, budou
splňovat následující požadavky:
1.

Výsledná vektorová data je možné odevzdat nejlépe ve formátu souborové geodatabáze

Esri (FGDB), příp. shapefile (SHP) s naplnčl1ými 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. SliP) v souřadnicovCn] systCmu S JTSK (S-JTSK Krovak East North. EPSG 5514,
\Vkidl02067) a \." &)kun]enlech ArcGlS 9.x a vyšší (mxd). Výsledné pro.jekty MXI) včetně
íisko\"ých sestav (layout) bud()ll cKlp()vidal í'ištčný'm \'ýstllpům a hudou ]]asta\'erty na výstupní
data re!ativníini cestami;
].2

V .jiném formátu budou výskdná grafická data odevzdána ve strojově čitclnCní

J'orniátu (dále .jen ,,SČI"") dle ustanovení § 20a stavcbního zákona a § 3 odst, 7 zákona
č. 106/1999 Sb., o s\.'obodnén] přístupu k irlforn]acím, ve zučni pozdě,jších předpisů

i

'd

v souřadnicovém systému S J'I'SK (S-J'I'SK Krovak Fast North, FPSG 5514, Wkidl02067)
a v tiskové sestavě odpovídaiici tištčným \'ýstul)ůln. Atributová část bude zajištěná tak, aby při
následné konverzi těchto dat do lisi'i byly .jednotlivé atributy zachovány.
2.

U grafických dat zpracoval]ýcl') a ()dcvzdaných ve formátech Esri nebo SČF bude

dodržena topologická čistota dat, 17,1). navržené plochy (linie) v rámci jedné vrstvy nesmí
obsahovat duplicity, přetahy a Éľe(k)tahy. viz základní pravidla topologie.
3.

Pro každý tematický výkrcs bude vytvořen:
3.1

příslušný tiskový rastrový výstup (24-bit true color, min. 300dpi) *.T1F.

Rastrový výstup bude georeferencován v S-J'I'SK Krovak East North (součástí dat budou i TF'W
soubory). Další podrobnosti digitálního 7.1)racování budou dohodnuty při pracovních jednáních;
3.2
4.

příslušný *.pdf výstup.

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

*.docx a v *.pdf
Dodavatel bude spolupracovat s pořizovatelem dokumentace 6. aktualizace ZÚR SK (tedy
Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem územního plánování a stavebního řádu)
na vyhodnocení stanovisek, vyjádření, námitek, připomínek a jejich odůvodnční ve všech
fázích pořizování, zúčastňovat se jednání v rámci konzultací a upřesňování projednávané
dokumentace, včetně účasti na veřejném projednání a na případných dohodovacích jednáních.
Dodavatel dokunientace musí být V kontaktu a spolupracovat s dodavatelem návrhu 6.
aktualizace Zásad úzeniniho rozvoje Středočeského kraje. V průběhu prací na zakázce se bude
dodavatel aktivně účastnit kontrolních dnů svolaných pořizovatelem včetně projednávání
jednotlivých etap.

I)okumentace VVURÚ pro veře.jné či opakované vcře.jnc projednáĚĹí bude odevzdána
v tištčnC formě v počtu 4 parě.
I)okLl]nentace VVURÚ pro veřc.jnC či opakované vcřcjné p!"Qiccll]ál]í bude odevzdána
\' digitáhi íormč \' počtu 5 CI).
Výsleclná geografická data VVURÚ budou odevzdána \" počtu 2 \'yl]otovení na CD.
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