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Smlouva o provedení forenzního auditu
Č. INO/16/06/000322/2016

Smluvní strany:

Hlavní město Praha
se sídlem:

Mariánské nám. 2/2, PSČ 110 01, Praha 1

IČO:

00064581

DIČ:

CZ00064581

Bankovní spojení:

PPF banka, a.s.

Číslo účtu:

5157998/6000

zastoupené:

Ing. Zdenou Javornickou,

zástupkyní

ředitele Magistrátu

pro sekci financí a správy majetku
(dále jen "Objednatel")
a

Grant Thornton Advisorv s.r.o.
se sídlem:

[indřišská 16 :, 11000 Praha 1

IČO:

26513960

DIČ:

CZ26513960

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu:

6421172/0800

zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 86927
zastoupena:
(dále jen "Poskytovatel")

Ing. Michalem Benešem, prokuristou

(Objednatel a Poskytovatel dále jednotlivě též jen "Strana" nebo společně "Strany")
uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "OZ") tuto

Smlouvu o provedení forenzního auditu
(dále jen "Smlouva")

1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Smlouva se mezi výše uvedenými Stranami uzavírá na základě výsledku zadávacího

řízení na veřejnou zakázku s názvem "Forenzní audit projektu "Celková přestavba
a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově.." uveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek
dne 1. 7. 2016 pod evidenčním číslem veřejné zakázky 635341 (dále jen "VZ"),
zadávanou Objednatelem jako zadavatelem ve smyslu zákona č. 137/2006

Sb., o

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen "ZVZ"), neboť
nabídka Poskytovatele podaná v rámci zadávacího řízení na VZ byla Objednatelem
vyhodnocena jako nejvhodnější.
1.2 Objednatel prohlašuje,

že splňuje veškeré podmínky

a požadavky

ve Smlouvě

stanovené a je oprávněn Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
1.3 Poskytovatel prohlašuje, že:
1.3.1

splňuje veškeré podmínky a požadavky ve Smlouvě stanovené a je oprávněn
Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené;

1.3.2

ke dni uzavření Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006
Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a zároveň se zavazuje Objednatele o všech skutečnostech o hrozícím
úpadku bezodkladně informovat;

1.3.3

se náležitě

seznámil

se všemi podklady,

které byly součástí

zadávací

dokumentace VZ, včetně všech jejích příloh (dále jen "ZDil), a které stanovují
požadavky na předmět plnění Smlouvy;
1.3.4

je odborně způsobilý ke splnění všech jeho závazků podle Smlouvy;

1.3.5

se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy
veškeré

relevantní

a že disponuje

podmínky

takovými

nezbytné

kapacitami

k

realizaci

a odbornými

předmětu

znalostmi,

nezbytné pro realizaci předmětu plnění za dohodnutou

plnění,

které jsou

maximální smluvní

cenu uvedenou ve Smlouvě, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci
pro plnění VZ.
1.4 Pojmy s velkými počátečními písmeny definované ve Smlouvě budou mít význam,

jenž je jim ve Smlouvě, včetně jejích příloh a dodatků, připisován.
1.5 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu Smlouvy a ZD jsou stanovena tato

výkladová pravidla:
1.5.1

v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato
ustanovení

vykládána

tak, aby v co nejširší míře zohledňovala

vyjádřený ZD;
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účel VZ

1.5.2

v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní
ustanovení ZD;

1.5.3

v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a ZD budou mít přednost
ustanovení Smlouvy.

II.

ÚČEL SMLOUVY

Základním účelem, pro který se Smlouva uzavírá, je zjištění konkrétních nedostatků,
nesprávností,

pochybení,

porušení

právních

předpisů

Objednatele při zajištění a realizaci projektu "stavba

Č.

či

interních

předpisů

6963 Celková přestavba

a

rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově"; vyvození odpovědných osob a návrh řešení
identifikovaných

nesouladných

postupů

včetně

návrhů

na

trestněprávní,

pracovněprávní, občanskoprávní, organizační či jiná opatření. Veškeré ve Smlouvě a
jejích přílohách uvedené požadavky musí být primárně vykládány tak, aby Objednatel
realizací předmětu Smlouvy Poskytovatelem dosáhl zde uvedeného účelu.

III.
3.1 Předmětem

PŘEDMĚT SMLOUVY

Smlouvy je povinnost

Poskytovatele

poskytnou

Objednateli

komplexního forenzního auditu při zajištění a realizaci projektu "stavba

služby
Č.

6963

Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově" a to způsobem a za
podmínek stanovených touto Smlouvou (dále také jen "Plnění").
3.2 Forenzní audit bude zaměřen na:
3.2.1

audit správy a nakládání s majetkem;

3.2.2

audit zadávání veřejných zakázek;

3.2.3

audit korupčního jednání;

3.2.4

audit účetnictví a

3.2.5

audit

věcného

souladu

realizovaných

stavebních

podmínkami veřejných zakázek na projekt "stavba

Č.

prací

se

zadávacími

6963 Celková přestavba a

rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově".
3.3 Forenzní audit bude realizován minimálně v následujícím rozsahu:
3.3.1

Ověření nestandardních, neobvyklých nebo nepřiměřených operací, transakcí,
smluv či jakýchkoli jiných jednání či skutečností, které mohly ovlivnit či zatížit
hospodaření Objednatele či společnosti Pražská vodohospodářská

společnost

a.s.
3.3.2

Ověření

účelného,

efektivního

a

hospodárného

Objednatele či společnosti Pražská vodohospodářská
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nakládání

s majetkem

společnost a.s. včetně

majetku,

který

má Objednatel

či společnost

Pražská

vodohospodářská

společnost a.s. v nájmu či v podnájmu.
Ověření

účelného,

efektivního

a hospodárného

vynakládání

investičních

a provozních prostředků, ověření vynakládání s ohledem na nezbytnost pouze
k účelům nezbytných potřeb.
Ověření zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů včetně veřejných zakázek malého
rozsahu dle § 18 odst. 5 tohoto zákona (ve vztahu k veřejným zakázkám malého
rozsahu s důrazem na interní předpisy Objednatele a společnosti Pražská
vodohospodářská společnost a.s., je-li to relevantní).
3.3.5

Identifikace a konkrétní vyčíslení (kalkulace či expertní odhad) jakékoli ztráty
na majetku, zejména škody skutečné a ušlého zisku.

3.3.6

Určení konkrétních osob podílejících se, organizujících, uskutečňujících či jinak
se podílejících na zjištěných nesouladných postupech.

3.3.7

Ověření obchodních a dalších informací o subjektech, kteří se potenciálně
podíleli na nestandardních

jednáních a transakcích a rozkrytí případných

vztahů a vazeb na zaměstnance a členy orgánů Objednatele či společnosti
Pražská vodohospodářská společnost a.s.
3.3.8

Ověření, zda Objednatel či společnost Pražská vodohospodářská společnost a.s.
svým jednáním

(či opominutím)

nepoškozovali

majetek a neodůvodněně

nesnižovali jeho rozsah a hodnotu anebo výnos z tohoto majetku.
3.3.9

Ověření výhodnosti uzavřených smluv.

3.3.10 Ověření

postupů

Objednatele

či společnost

Pražská

vodohospodářská

společnost a.s. v průběhu plnění uzavřených smluv a kontrolu výstupů z těchto
smluv.
3.3.11 Ověření účetní dokumentace.
3.3.12 Zjištění uskutečněných a potenciálních střetů zájmů.
3.3.13 Šetření

zaměřené

na

možné

případy

zpronevěry,

účetních

podvodů,

hospodářské kriminality či jiné trestné činnosti.
3.4 Výsledky forenzního auditu budou Objednateli předloženy v podobě písemné zprávy
(dále také jen .Auditoreká

zpráva"). Auditorská zpráva bude Objednateli předána

v českém jazyce ve 4 vyhotoveních

v písemné

podobě

(originály

podepsané

a datované) a ve 4 vyhotoveních v elektronické podobě na CD-ROM, a to ve formátu
kompatibilním s programy

Microsoft Word a Microsoft ExceI. Po protokolárním

předání a převzetí Auditorské zprávy dle čl. VI. Smlouvy proběhne její prezentace
Objednateli, a to v termínu a v rozsahu požadovaném Objednatelem.
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Auditorská

zpráva

bude

obsahovat

jednotlivých prověřovaných

všechna

zjištění Poskytovatele

týkající se

oblastí dle odst. 3.2 tohoto článku a dle účelu, cíle

a výsledku forenzního auditu, zejména pak:
3.5.1

dostatečně

určitý,

podrobný

a konkrétní

popis

relevantních

zjištěných

skutečností a dat, identifikaci rizik a konkrétních osob podílejících se na
případných nesouladných postupech;
3.5.2

identifikaci klíčových rizik a ke každému zjištěnému nesouladnému postupu či
riziku,

které přetrvávalo

či mělo vliv v době provádění

Plnění, návrh

konkrétních nápravných opatření. Veškerá zjištění, hodnocení, závěry či jiná
sdělení

týkající se zjištěných nesouladných

postupů

budou

zpracovány

v odborné kvalitě;
3.5.3

doporučení

k předcházení

zjištěných nesouladných

postupů, včetně návrhu

systémových opatření pro optimalizaci směřujících do budoucnosti;
3.5.4

přílohy s veškerými relevantními důkazními materiály v elektronické podobě.

3.6 Auditorská zpráva bude jasná, srozumitelná a dostatečně obsáhlá, aby bylo zřejmé, co
bylo při výkonu forenzního auditu skutečně ověřeno, na základě jakých dat a jakých
kritérií tak, aby na základě informací v ní uvedených bylo možné dojít ke stejným
závěrům.

Auditorská

prověřovaných

zpráva

bude

členěna do jednotlivých

částí (kapitol)

dle

oblastí ve smyslu odst. 3.2 tohoto článku a její obsah bude věcně

a časově řazen.
3.7 Předmětem Smlouvy je dále závazek Objednatele uhradit za řádně poskytnuté služby
Poskytovateli odměnu, a to ve výši, způsobem a za podmínek stanovených Smlouvou.
3.8 Plnění dle Smlouvy se považuje za řádně poskytnuté, je-li co do rozsahu i termínu
dodání poskytnuto v souladu se Smlouvou. Je-li součástí Plnění i předání výstupu, je
podmínkou
výstupu,

řádného

poskytnutí

obsahujícího

veškeré

Plnění také řádné předání
náležitosti,

požadované

výstupu,

tj. předání

Smlouvou,

a

to

související s plněními

dle

v dohodnutém termínu.
3.9 Předmětem Smlouvy jsou

další práva a povinnosti,

Smlouvy.

IV. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ
4.1 Plnění bude řádně poskytnuto nejpozději do čtyř měsíců ode dne nabytí účinnosti
Smlouvy.
4.2 Místem plnění je dle povahy Plnění sídlo (jednotlivé pracoviště) Objednatele, sídlo
Poskytovatele nebo staveniště projektu "stavba č. 6963 Celková přestavba a rozšíření
ÚČOV na Císařském ostrově".
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Místem pro předání

Auditorské

zprávy je sídlo Objednatele,

nebude-li

mezi

Objednatelem a Poskytovatelem sjednáno jinak.

V.

CENA A PLATEBNÍPODMÍNKY

Cena za poskytnuté Plnění dle Smlouvy je stanovena dohodou Stran na základě
nabídky Poskytovatele a činí:
• 949.000,- Kč bez DPH (Slovy: devět set čtyřicet devět tisíc korun českých bez
DPH);
• DPH činí 199.290,- Kč (Slovy: jedno sto devadesát devět tisíc dvě sto devadesát
korun českých);
• 1.148.290,-Kč včetně DPH (Slovy: jeden milion jedno sto čtyřicet osm tisíc dvě
sto devadesát korun českých včetně DPH).
5.2 V ceně za poskytnuté Plnění jsou zahrnuty veškeré činnosti dle Smlouvy, které je
Poskytovatel u Plnění či jeho části povinen poskytnout či provést a to včetně veškerých
nákladů nutně nebo účelně vynaložených při plnění závazků ze Smlouvy (např.
správní a místní poplatky, vedlejší náklady, náklady spojené s dopravou do místa
plnění, apod.).
5.3 Cena

za

poskytnuté

Plnění

je

cenou

maximální,

neJvyse

přípustnou

a nepřekročitelnou. Cenu za poskytnuté Plnění je možné měnit pouze v případě zrněny
výše sazby DPH v důsledku zrněny právních předpisů. V případě změny sazby DPH
je Poskytovatel povinen k ceně bez DPH účtovat DPH v platné výši. Strany se
dohodly, že v případě změny ceny v důsledku zrněny sazby DPH není nutno ke
Smlouvě uzavírat dodatek.
5.4 Poskytovatel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými
právními předpisy.
5.5 Úhrada ceny za poskytnuté Plnění bude provedena jednorázově po řádném předání
a převzetí dokončeného

Plnění dle č. VI. Smlouvy. Zálohové platby nebudou

poskytovány.
5.6 Podkladem pro úhradu ceny za poskytnuté Plnění bude faktura, která bude mít
náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon o DPH") a náležitosti stanovené dalšími
obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:
•

číslo Smlouvy Objednatele, IČO Objednatele,

•

předmět smlouvy, tj. text .Forenzni audii projektu "Celková přestavba a rozšíření
ÚČOV na Císařském ostrově,,",
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•

označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu
odlišné od čísla uvedeného

ve Smlouvě, je Poskytovatel povinen o této

skutečnosti informovat Objednatele),
•

lhůtu splatnosti faktury v souladu se Smlouvou,

•

kopii Akceptačního protokolu dle čl. VI. Smlouvy.

Povinnost zaplatit cenu za poskytnuté Plnění je splněna dnem odepsání příslušné
částky z účtu Objednatele. Všechny částky poukazované v Kč vzájemně Stranami na
základě Smlouvy musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků

nebo jiných

nákladů spojených s převodem na jejich účty.
5.8 Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli.
Faktura bude doručena doporučenou

listovní zásilkou, datovou schránkou nebo

osobně pověřenému zaměstnanci Objednatele proti písemnému potvrzení převzetí.
Lhůta splatnosti pro placení jiných plateb dle Smlouvy (smluvních pokut, úroků
z prodlení, náhrady škody apod.) činí 14 dní od doručení jejich vyúčtování.
5.9 Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou

náležitost nebo

bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je Objednatel oprávněn fakturu před
uplynutím

lhůty

splatnosti

vrátit

druhé

smluvní

Straně

k provedení

opravy

s vyznačením důvodu vrácení. Poskytovatel provede opravu vystavením nové faktury.
Vrácením vadné faktury Poskytovateli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová
lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové faktury Objednateli.
5.100bjednatel uhradí přijaté faktury pouze na bankovní účty Poskytovatele zveřejněné
správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 Zákona
o DPH. V případě, že Poskytovatel nebude mít svůj bankovní účet tímto způsobem
zveřejněn, uhradí Objednatel Poskytovateli pouze základ daně, přičemž DPH uhradí
Poskytovateli až po zveřejnění příslušného účtu Poskytovatele v registru plátců
a identifikovaných osob Poskytovatelem.
5.11Poskytovatel prohlašuje, že správce daně před uzavřením Smlouvy nerozhodl, že
Poskytovatel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a Zákona o DPH (dále jen
"Nespolehlivý plátce"). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Poskytovatel
je Nespolehlivým plátcem, zavazuje se Poskytovatel o tomto informovat Objednatele
do 2 pracovních

dnů. Stane-li se Poskytovatel Nespolehlivým

plátcem, uhradí

Objednatel Poskytovateli pouze základ daně, přičemž DPH bude Objednatelem
uhrazena Poskytovateli až po písemném doložení Poskytovatele o jeho úhradě této
DPH příslušnému správci daně.
5.120bjednatel nenese odpovědnost

za případné penále a jiné postihy vymerene

CI

stanovené správcem daně Poskytovateli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou
DPH, tj. po datu splatnosti této daně.
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VI. PŘEDÁNÍ, PŘEVZETÍA AKCEPTACE PLNĚNÍ
Předání, převzetí a akceptace Plnění jsou realizovány na základě předání, převzetí
a akceptace Auditorské zprávy.
Předání je realizováno ve formě Předávacího protokolu.
Akceptace Auditorské zprávy proběhne v rámci akceptační schůzky, která se bude
konat na základě výzvy Poskytovatele a to následovně:

•

Objednatel musí být Poskytovatelem fe schůzce písemně pozván nejpozději 20
kalendářních dnů před termínem akceptační schůzky s tím, že nejpozději v této
lhůtě je Poskytovatel rovněž povinen předat na základě Předávacího protokolu
Objednateli Auditorskou zprávu ve formě návrhu k posouzení.

•

Objednatel je oprávněn ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení příslušného
návrhu Auditorské zprávy písemně předložit Poskytovateli své připomínky
k návrhu. V takovém případě je Poskytovatel povinen upravit příslušný návrh
Auditorské zprávy v souladu s připomínkami

Objednatele (zejména pokud

nesplňuje požadavky na něj stanovené Objednatelem ve Smlouvě) a předat
Objednateli konečnou verzi návrhu Auditorské zprávy nejpozději 3 pracovní
dny

před

termínem

o zapracování
připomínky

akceptační

připomínek

schůzky

Objednatele.

a

to

společně

V případě,

že

s protokolem

Objednatel

své

k návrhu auditorské zprávy dle tohoto bodu Smlouvy nesdělí

Poskytovateli ve lhůtě zde uvedené, má se za to, že s obsahem předloženého
dokumentu souhlasí.

•

V rámci akceptační schůzky bude Objednatelem ověřeno, zda Auditorská
zpráva byla dodána řádně dle příslušných ustanovení Smlouvy a pokud ano, je
Objednatel povinen podepsat příslušný Akceptační protokol. V případě, že ze
strany Objednatele nedojde k akceptaci Auditorské
nepodepíše

příslušný

zprávy, tj. Objednatel

Akceptační protokol, je Objednatel povinen

doručit

Poskytovateli písemnou zprávu, ve které uvede, že Auditorská zpráva nebyla
akceptována a popíše veškeré zjištěné nedostatky. Poskytovatel napraví tyto
nedostatky

a příslušná akceptace proběhne znovu. Tento proces se bude

opakovat, dokud plnění nebude odpovídat všem Objednatelem požadovaným
podmínkám ve Smlouvě, resp. nebude možné příslušný výstup Objednatelem
akceptovat na základě podpisu Akceptačního protokolu.
6.4 Podpis Akceptačního protokolu

Objednatelem potvrzujícího

akceptaci Plnění je

předpokladem k tomu, aby Poskytovatel vystavil fakturu za poskytnutí Plnění.
6.5 Akceptační protokol bude obsahovat minimálně následující informace:
•

označení předmětu Smlouvy;

•

označení Objednatele a Poskytovatele;
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•

číslo a datum uzavření Smlouvy;

•

zahájení a dokončení prací prováděného forenzního auditu;

•

prohlášení Objednatele, že Auditorskou zprávu přejímá;

•

datum a místo sepsání protokolu;

•

jména a podpisy zástupců Objednatele a Poskytovatele.

VII. DALŠí PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
7.1 Poskytovatel se dále zavazuje:
7.1.1

poskytovat řádně a včas Plnění bez faktických a právních vad;

7.1.2

postupovat při realizaci Plnění s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí
a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele a postupovat
v souladu s jeho pokyny a interními předpisy souvisejícími s Plněním (či jeho
dílčí částí), které Objednatel Poskytovateli poskytne, nebo s pokyny jím
pověřených osob;

7.1.3

bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli veškeré skutečnosti, které mohou
mít vliv na povahu nebo na podmínky poskytování Plnění;

7.1.4

informovat bezodkladně

Objednatele o jakýchkoliv zjištěných překážkách

plnění dle Smlouvy, byť by za ně Poskytovatel neodpovídal, o vznesených
požadavcích orgánů státního dozoru a o uplatněných nárocích třetích osob,
které by mohly plnění dle Smlouvy ovlivnit;
7.1.5

poskytnout

Objednateli veškerou nezbytnou

součinnost k naplnění účelu

Smlouvy;
7.1.6

provádět svoje činnosti tak, aby nebyl v nadbytečném rozsahu omezen provoz
dotčených pracovišť Objednatele; Poskytovatel zajistí, aby všechny osoby, které
se na jeho straně podílí na realizaci Plnění, a které budou
v prostorách

Objednatele,

dodržovaly

všechny

bezpečnostní

přítomny

a provozní

předpisy tak, jak s nimi byly seznámeny Objednatelem;
7.1.7

informovat Objednatele na jeho žádost o průběhu realizace Plnění a akceptovat
jeho doplňující pokyny a připomínky k realizaci Plnění;

7.1.8

použít veškeré podklady předané mu Objednatelem pouze pro účely Smlouvy
a zabezpečit jejich řádné vrácení Objednateli, bude-li to objektivně možné
vzhledem k jejich povaze a způsobu použití;

7.1.9

pravidelně, tedy minimálně 1 x za dva týdny, stručně (formou e-mailu)
informovat

Objednatele

o průběhu

oblastech dle odst. 3.2 této Smlouvy;
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Plnění v jednotlivých

auditovaných

---

7.1.10 postupovat

při provádění

Plnění v souladu

s právními

předpisy

České

republiky a řídit se pravidly odborné péče. Dále se Poskytovatel zavazuje
dodržovat mezinárodně i vnitrostátně uznávané standardy pro poskytování
služeb předmětného typu a postupovat dle metod, které odpovídají aktuálnímu
stavu poznání aplikovaných věd a oborů;
7.1.11 poskytnout

Objednateli veškeré údaje a informace potřebné

ke splnění

povinností Objednatele týkajících se uveřejňování údajů a informací o VZ dle
platných právních předpisů.
7.2 Objednatel se dále zavazuje:
7.2.1

poskytovat Poskytovateli úplné a včasné informace potřebné k řádnému
a včasnému Plnění;

7.2.2

zabezpečit

pro

pracovníky

Poskytovatele

přístup

do určených

objektů

Objednatele za účelem řádného a včasného Plnění;
7.2.3
<,

zajistit potřebnou

součinnost

od

společnosti

Pražská

vodohospodářská

společnost a.s.;

7.2.4

poskytnout Poskytovateli nezbytnou součinnost k řádnému a včasnému Plnění

7.2.5

poskytnout Poskytovateli nejpozději do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti
Smlouvy dokumenty a informace uvedené v příloze č. 1 Smlouvy;

7.2.6

poskytnout

Poskytovateli na jeho žádost dokumenty

a informace, které

Objednatel má k dispozici a které jsou dle jeho uvážení nezbytné pro řádné
provedení Plnění, nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení žádosti.
7.3 Dozví-li se Objednatel v průběhu provádění Plnění od Poskytovatele či z předběžných
informací závažné skutečnosti, na jejichž základě má Objednatel povinnost jednat
(např. okamžitě přijmout opatření k ochraně majetku, iniciovat zahájení trestního
stíhání aj.), je Objednatel oprávněn takovéto informace užít, a to ještě před řádným
dokončením Plnění.

VIII.SUBDODAVATELÉ,REALIZAČNÍ TÝM A OPRÁVNĚNÉ OSOBY
8.1 Subdodavatelé
8.1.1

Poskytovatel se zavazuje Plnění provést sám nebo s využitím subdodavatelů,
uvedených spolu s rozsahem jejich plnění v příloze č. 2 Smlouvy. Poskytovatel
je povinen písemně informovat Objednatele o všech svých subdodavatelích
(včetně jejich identifikačních a kontaktních údajů a o tom, které služby pro něj
v rámci Plnění každý se subdodavatelů

poskytuje) a o jejich změně, a to

nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy Poskytovatel vstoupil se subdodavatelem
ve smluvní vztah či ode dne, kdy nastala změna.
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8.1.2 Poskytovatel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí něhož prokázal část
splnění kvalifikace v rámci zadávacího řízení VZ, na základě něhož byla
uzavřena Smlouva, jen z vážných objektivních důvodů
písemným
disponovat

souhlasem
kvalifikací

Objednatele,
ve stejném

přičemž
či

nový

větším

a s předchozím

subdodavatel

rozsahu,

který

musí

původní

subdodavatel prokázal za Poskytovatele. Objednatel nesmí souhlas se změnou
subdodavatele

bez objektivních

důvodů

odmítnout,

pokud

mu

budou

příslušné doklady ve stanovené lhůtě předloženy.
8.1.3 Zadání

provedení

části Plnění subdodavateli

Poskytovatelem

nezbavuje

Poskytovatele jeho výlučné odpovědnosti za řádné provedení Plnění vůči
Objednateli. Poskytovatel odpovídá Objednateli za Plnění (či jeho část), které
svěřil subdodavateli, ve stejném rozsahu, jako by jej poskytoval sám.
8.2 Realizační tým
8.2.1

Poskytovatel určí k plnění předmětu Smlouvy realizační tým. Poskytovatel je
povinen předložit Objednateli ve lhůtě do 3 pracovních dnů od nabytí účinnosti
Smlouvy seznam všech členů realizačního týmu odpovědných za Plnění, a to v
souladu s nabídkou Poskytovatele (osoby, jejichž prostřednictvím

prokázal

v rámci zadávacího řízení na VZ splnění kvalifikačních požadavků).
8.2.2

Poskytovatel se zavazuje zachovávat po celou dobu plnění předmětu Smlouvy
profesionální složení realizačního týmu v souladu s požadavky stanovenými ve
Smlouvě.

8.2.3

V případě změny členů Realizačního týmu je Poskytovatel povinen vyžádat si
předchozí písemný souhlas Objednatele. Nová osoba Poskytovatele musí
splňovat

příslušné

požadavky

na

kvalifikaci

stanovené

Poskytovatel povinen Objednateli doložit odpovídajícími

v ZD,

což je

dokumenty.

Pro

případ jakékoliv změny těchto osob se Strany dohodly, že není potřeba uzavírat
tomu odpovídající dodatek Smlouvy a taková změna je účinná dnem doručení
písemného souhlasu Objednatele Poskytovatel.
8.2.4

Objednatel si vyhrazuje právo na odmítnutí významných změn ve složení
realizačního týmu v době plnění Smlouvy. Současně si Objednatel vyhrazuje
právo

požádat

nespokojenost

o výměnu
s kvalitou

člena

realizačního

jím odváděné

práce

týmu
nebo

pro
pro

opakovanou
nedostatečnou

komunikaci s Objednatelem. Veškeré případné náklady související s výměnou
člena realizačního týmu nese výlučně Poskytovatel.
8.3 Oprávněné osoby
8.3.1

Každá ze Stran dále jmenuje oprávněné osoby, které budou vystupovat jako
zástupci Stran. Oprávněné osoby zastupují Stranu ve smluvních a technických
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(např. předání a převzetí dokumentace) záležitostech souvisejících s plněním
předmětu Smlouvy.
Oprávněné osoby budou oprávněny činit rozhodnutí závazná pro Strany ve
vztahu ke Smlouvě v rámci své pravomoci. Oprávněné
statutárními

orgány, však nejsou oprávněny provádět

osoby, nejsou-li

změny ani zrušení

Smlouvy či s výjimkou oprávnění výslovně ve Smlouvě definovaných, nebudeli jim udělena speciální plná moc.
Oprávněnými osobami za Objednatele jsou:

•

ve věcech smluvních:

Ing.

Zdena

Ing.

Jana

Javornická,

e-mail:

Hubálovská,

e-mail:

Beneš,

e-mail:

Svoboda,

e-mail:

zdena.javomickaespraha.eu

•

ve věcech technických:
jana.hubalovskacspraha.eu

Oprávněnými osobami za Poskytovatele jsou:

•

ve věcech smluvních:

Ing.

Michal

michal.benes@cz.gt.com

•

ve věcech technických:

Ing.

Zdeněk

zdenek.svoboda@cz.gt.com
8.3.4

Každá ze Stran má právo změnit jí jmenované oprávněné osoby, musí však
o každé změně vyrozumět písemně druhou Stranu. Změna oprávněných osob
je vůči druhé Straně účinná okamžikem, kdy o ní byla písemně vyrozuměna.

IX. VLASTNICKÉ PRÁvo A NEBEZPEČí ŠKODY NA VĚCI
9.1 Poskytovatel prohlašuje, že vlastnické právo a nebezpečí škody na věci ke všem
hmotným součástem Plnění v rámci Smlouvy předaným Poskytovatelem Objednateli
v souvislosti s plněním Smlouvy přechází na Objednatele dnem jejich protokolárního
předání Objednateli.
9.2 Vzhledem k tomu, že součástí Plnění je i plnění, které může naplňovat
autorského díla ve smyslu zákona

Č.

znaky

121/2000 Sb., o právu autorském, o právech

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "AZ"), je k těmto součástem Plnění poskytována
licence za podmínek sjednaných dále v tomto článku Smlouvy.
9.3 Objednatel je oprávněn veškeré součásti Plnění považované za autorské dílo ve smyslu
AZ (dále jen "Autorské dílo") užívat dle níže uvedených podmínek.
9.4 Objednatel je oprávněn Autorské dílo užívat dle níže uvedených licenčních podmínek
(dále jen "Licence"),

a to od okamžiku účinnosti poskytnutí

Licence, přičemž

Dodavatel poskytuje Objednateli Licenci s účinností, která nastává okamžikem předání
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Plnění či jeho části, jehož je Autorské dílo součástí. Licence je udělena k užití
Autorského díla Objednatelem k jakémukoliv účelu a v rozsahu, v jakém uzná za
nezbytné, vhodné či přiměřené. Pro vyloučení všech pochybností to znamená, že:
•

Licence je nevýhradní a neomezená a to zejména ke splnění účelu Smlouvy;

•

Licence je bez časového (po dobu trvání majetkových

práv

autorských

k příslušným Autorským dílům), územního a množstevního omezení a pro
všechny způsoby užití;
•

Objednatel je oprávněn výsledky činnosti dle Smlouvy užít v původní nebo
jiným zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo
ve spojení s jiným dílem či prvky;

•

Licence je bez jakéhokoliv dalšího svolení Poskytovatele udělena Objednateli
s právem podlicence nebo je rovněž dále postupitelná jakékoliv třetí osobě;

•

Licence se vztahuje automaticky i na všechny nové verze, úpravy a překlady
příslušných Autorských děl;

•

Poskytovatel společně s Licencí poskytuje Objednateli právo provádět jakékoliv
modifikace, úpravy, změny Autorského díla a dle svého uvážení do něj
zasahovat, zapracovávat ho do dalších Autorských děl, zařazovat ho do děl
souborných či do databází apod., a to i prostřednictvím třetích osob;

9.5 Licencinení Objednatel povinen využít a to a ani zčásti.
9.6 Licenční poplatek za výše uvedená oprávnění k příslušným Autorským dílům je
zahrnut v ceně za poskytnuté Plnění s přihlédnutím
a okolnostem užití Autorských děl a k územnímu

k účelu Licence a způsobu

a časovému a množstevnímu

rozsahu Licence.
9.7 Udělení veškerých

práv uvedených

v tomto článku Smlouvy

nelze ze strany

Poskytovatele vypovědět a na jejich udělení nemá vliv ukončení účinnosti Smlouvy.
9.8 S nositeli chráněných práv duševního vlastnictví vzniklých v souvislosti s realizací
Plnění je Poskytovatel povinen vždy smluvně zajistit možnost nakládání s těmito
právy Objednatelem v rozsahu definovaném tímto článkem Smlouvy.
9.9 Poskytovatel podpisem

Smlouvy výslovně

prohlašuje,

že odměna

za veškerá

oprávnění poskytnutá Objednateli dle tohoto článku Smlouvy je již zahrnuta v ceně za
poskytnuté Plnění dle Smlouvy.
9.10Strany dále výslovně prohlašují, že pokud při poskytování plnění dle Smlouvy
vznikne činností Poskytovatele a Objednatele dílo spoluautorů a nedohodnou-li se
Strany výslovně jinak, bude se mít za to, že je Objednatel oprávněn vykonávat
majetková autorská práva k dílu spoluautorů

tak, jako by byl jejich výlučným

vykonavatelem a že Poskytovatel udělil Objednateli souhlas k jakékoliv změně nebo
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J

pnemu zásahu do díla spoluautorů.

Cena za poskytnuté

Plnění je stanovena se

zohledněním tohoto ustanovení a Poskytovateli nevzniknou v případě vytvoření díla
spoluautorů žádné nové nároky na odměnu.
9.11Poskytovatel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy,
vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl Plnění či jeho část užívat řádně
a nerušeně. Jestliže se jakékoliv prohlášení Poskytovatele v tomto článku Smlouvy
ukáže nepravdivým

nebo Poskytovatel poruší jinou povinnost

dle tohoto článku

Smlouvy, jde o podstatné porušení Smlouvy a Objednateli vzniká nárok na smluvní
pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za každé jednotlivé
porušení povinnosti. Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčeno ani omezeno
právo Objednatele na náhradu škody, kterou lze vymáhat vedle smluvní pokuty v plné
výši.

X.

10.1Strany

se

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ODPOVĚDNOST ZA VADY
zavazují

k vyvinutí

maximálního

úsilí

a k minimalizaci vzniklých škod. Strany nesou odpovědnost

k předcházení

škodám

za škodu dle platných

právních předpisů a Smlouvy. Poskytovatel odpovídá za škodu rovněž v případě, že
část Plnění poskytuje prostřednictvím subdodavatele.
10.2Žádná ze Stran není odpovědná za škodu vzniklou porušením povinnosti ze Smlouvy,
prokáže-li, že mu ve splnění takové povinnosti

dočasně nebo trvale zabránila

mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli.
Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl
škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce
podle smluvené povinnosti povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí.
Strany se zavazují upozornit

druhou Stranu bez zbytečného odkladu

na vzniklé

překážky bránící řádnému plnění Smlouvy a dále se zavazují k vyvinutí maximálního
úsilí k jejich odvrácení a překonání.
10.3Škoda se hradí v penězích, nebo, je-li to možné nebo účelné, uvedením do předešlého
stavu podle volby poškozené strany v konkrétním případě.
10.4Poskytovatel se zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti
Smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti
způsobenou

Poskytovatelem

třetí osobě s limitem pojistného

plnění

za škodu
vyplývající

z pojistné smlouvy, který nesmí být nižší než 5.000.000,- Kč (slovy: jedno pět milionů
korun českých). Poskytovatel je povinen předat kopii pojistné smlouvy či pojistného
certifikátu Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy,
dále pak na vyžádání Objednatele a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5
pracovních dnů od doručení písemné žádosti Objednatele. V případě, že při činnosti
prováděné Poskytovatelem dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám,
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která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu tohoto odstavce Smlouvy, bude
Poskytovatel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.
10.5Poskytovatel přebírá závazek a odpovědnost za vady Plnění, jež bude mít takové
plnění v době předání

Objednateli

a dále i za vady,

které

vyskytnou v průběhu záruční doby. Poskytovatel v souvislosti

se na Plnění

s odpovědností

za

vady plnění poskytuje Objednateli ve smyslu § 2619 OZ níže specifikovanou záruku za
jakost.
10.6 Poskytovatel poskytuje Objednateli ve smyslu § 2619 OZ záruku za jakost v délce 24

měsíců na to, že předané Plnění dle Smlouvy bude mít vlastnosti stanovené Smlouvou
a bude bez jakýchkoliv nedodělků či vad. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu
Akceptačního protokolu.
10.7 Poskytovatel odpovídá

za jakoukoliv vadu předaného Plnění či jeho části, jež se

vyskytne v době trvání záruky, pokud
z důvodu porušení

jeho povinností.

není způsobena

zaviněním

Objednatele

Záruční doba neběží po dobu, po kterou

Objednatel nemůže užívat takové plnění pro vady, za které odpovídá Poskytovatel.
10.8 Poskytovatel je povinen plnit Plnění v nejvyšší dostupné kvalitě a odpovídá za to, že

případné vady Plnění poskytnutého dle Smlouvy řádně odstraní, případně nahradí
plněním bezvadným.
10.9 Jakékoliv vady Plnění či jeho části, které vzniknou v záruční době, je Poskytovatel

povinen odstranit na své náklady.

XI.

SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

11.1 Strany se dohodly, že:
11.1.1

v případě

prodlení

Poskytovatele

s poskytnutím

Plnění

ve

sjednaných termínech, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5
% z ceny za Poskytnuté plnění za každý i započatý den prodlení a jednotlivý

případ;
11.1.2

v případě porušení povinnosti Poskytovatele plnit Plnění v požadované kvalitě
dle Smlouvy, vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny
za Poskytnuté plnění za každý jednotlivý případ;

11.2 Strany se dále dohodly, že:
11.2.1

Objednatel

má

v

případě

jakéhokoliv

porušení

smluvní

povinnosti

Poskytovatelem, mimo zvláštních ustanovení v tomto článku uvedených, nárok
na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za
každý jednotlivý

případ

porušení

stanovena specifická sankce.
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povinnosti

dle Smlouvy, není-li dále

11.2.2 Zvláštní případy porušení smluvní povinnosti - smluvní pokuty za porušení:
a) v případě porušení v povinnosti Poskytovatele udržovat v platnosti
a účinnosti po celou dobu účinnosti Smlouvy pojistnou smlouvu dle odst.
10.4 Smlouvy vzniká Objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši
100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý i započatý
měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu se stanovenými
parametry.
11.3V případě prodlení kterékoliv Strany se zaplacením peněžitého závazku, je tato Strana
povinna zaplatit druhé Straně úrok z prodlení v zákonné výši počítaný z dlužné částky
za každý i započatý den prodlení.
11.4Zaplacením smluvní pokuty není jakkoliv dotčen nárok Objednatele na náhradu
škody; nárok na náhradu škody je Objednatel oprávněn uplatnit vedle smluvní pokuty
v plné výši. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno splnění povinnosti, která je
prostřednictvím smluvní pokuty zajištěna.

XII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ
12.1Ochrana osobní údajů
12.1.1 V případě, že bude při plnění Smlouvy docházet ke zpracování osobních údajů,
je Smlouva zároveň smlouvou o zpracování osobních údajů ve smyslu ust. § 6
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
povinny

bezodkladně

k porušení

právních

(dále jen "ZOOÚ"), popřípadě

uzavřít příslušnou
předpisů

smlouvu

upravujících

jsou Strany

tak, aby nedocházelo

ochranu

osobních

údajů.

Poskytovatel má pro účely ochrany osobních údajů postavení zpracovatele.
12.1.2 Poskytovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem plnění
účelu Smlouvy, za tímto účelem je oprávněn osobní údaje zejména ukládat na
nosiče informací, upravovat, uchovávat po dobu nezbytnou k uplatnění práv
Poskytovatele vyplývajících ze Smlouvy, předávat zpracované osobních údaje
Objednateli a osobní údaje likvidovat.
12.1.3 Poskytovatel

učiní v souladu

s účinnými

právními

předpisy

dostatečná

organizační a technická opatření zabraňující přístupu neoprávněných

osob

k osobním údajům.
12.1.4 Poskytovatel zajistí, aby jeho zaměstnanci i další osoby podílející se na jeho
straně na plnění předmětu

Smlouvy byli v souladu s účinnými právními

předpisy poučeni o povinnosti mlčenlivosti a o možných následcích pro případ
porušení této povinnosti. O splnění této povinnosti je Poskytovatel povinen
pořídit písemný záznam.
12.2Ochrana důvěrných informací
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12.2.1 Strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků ze Smlouvy:
12.2.1.1 mohou

si

vzájemně

vědomě

nebo

informace, které budou považovány

opominutím

poskytnout

za důvěrné (dále jen "Důvěrné

informace");
12.2.1.2 mohou

jejich zaměstnanci

vědomou

a osoby v obdobném

postavení

činností druhé Strany nebo i jejím opominutím

získat
přístup

k důvěrným informacím druhé Strany.
12.2.2 Strany se dohodly, že Důvěrné informace nikomu neprozradí
opatření,

která

znemožní

jejich přístupnost

třetím

a přijmou taková

osobám.

Ustanovení

předchozí věty se nevztahuje na případy, kdy:
12.2.2.1 Strany mají povinnost stanovenou právním předpisem, a/nebo
12.2.2.2 takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou
povinnost mlčenlivosti, a/nebo
12.2.2.3 se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než
porušením povinností vyplývajících z tohoto článku Smlouvy.
12.2.3 Za třetí osoby dle bodu Smlouvy nepovažují:
12.2.3.1 zaměstnanci Stran a osoby v obdobném postavení;
12.2.3.2 orgány Stran a jejich členové;
12.2.3.3 poradci Stran;
12.2.3.4 ve vztahu

k Důvěrným

informacím

Objednatele

subdodavatelé

Poskytovatele; a
12.2.3.5 ve vztahu k Důvěrným informacím Poskytovatele externí dodavatelé
Objednatele, a to i potenciální;
za předpokladu,

že se podílejí na plnění Smlouvy nebo na plnění spojeném

s plněním dle Smlouvy. Důvěrné informace jsou jim zpřístupněny
tímto účelem a zpřístupnění

Důvěrných

výhradně za

informací je v rozsahu

nezbytně

nutném pro naplnění jeho účelu a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny
Stranám ve Smlouvě.
12.2.4 Veškeré informace
Důvěrné

informace,

Poskytovatelem

Objednatelem

není-li stanoveno

Poskytovateli

se povazujl

jinak. Veškeré informace

za

poskytnuté

Objednateli se považují za Důvěrné informace, pouze pokud

na jejich důvěrnost
a Objednatel

poskytnuté

Poskytovatel

Poskytovateli

Objednatele

písemně potvrdil

informací zachovávat.
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předem

písemně

svůj závazek

upozornil

důvěrnost

těchto

12.2.5 V případě uplatnění

smluvních pokut a náhrady škody není dotčena hmotná

a trestní odpovědnost

fyzických osob, které za Poskytovatele jednaly a závazek

mlčenlivosti a ochrany Důvěrných informací nedodržely.
12.2.6 Závazek k mlčenlivosti a ochraně Důvěrnosti informací je platný bez ohledu na
ukončení účinnosti Smlouvy.
12.3Vzhledem

k veřejnoprávnímu

prohlašuje, že je s touto

charakteru

skutečností

nepodléhá z jeho strany obchodnímu

Objednatele

obeznámen,

Poskytovatel

že žádné

z příslušných

ustanovení

Smlouvy

tajemství a souhlasí se zveřejněním

podmínek v nich obsažených, včetně jejich příloh a případných
vyplývajících

výslovně

právních

předpisů,

zejména

smluvních

dodatků za podmínek

zákona

č. 106/1999 Sb.,

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zákona

Č.

340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách

účinnosti

některých

smluv,

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a ustanovení
§ 147a ZVZ (popřípadě

jiného

obdobného

ustanovení

v případě

novelizace

či

v případě nové právní úpravy upravující zadávání veřejných zakázek).
12.4Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v Centrální
evidenci smluv

(CES) vedené

Objednatelem,

která je veřejně

přístupná

a která

obsahuje údaje o číselném označení Smlouvy a datu jejího podpisu, údaje o smluvních
stranách a předmětu

Smlouvy. Smluvní strany prohlašují,

že skutečnosti

uvedené

v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a udělují svolení
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek

XIII. MOŽNOSTI UKONČENÍ SMLOUVY
13.1Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Stran.
13.20bjednatel
z důvodu

je oprávněn
podstatného

bez jakýchkoliv
porušení

sankcí od Smlouvy

Smlouvy

Poskytovatelem,

písemně

přičemž

odstoupit

za podstatné

porušení Smlouvy se bude považovat:
a) prodlení Poskytovatele
než 10 kalendářních
přiměřené

s poskytováním

Plnění ve sjednaných

termínech delším

dnů, pokud Poskytovatel nezjedná nápravu ani v dodatečné

lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne

v písemné výzvě ke

splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 5 kalendářních

dnů od

doručení takovéto výzvy;
b) další případy, o kterých tak stanoví Smlouva;
c) dále porušení

jakékoliv jiné povinnosti

a její nesplnění

ani v dodatečné

poskytne (nevylučuje-li

---_

_-_._ _ _

..

_ .._ .....•

_._

_

Poskytovatele

přiměřené

vyplývající

lhůtě, kterou

to charakter porušené povinnosti);

_.__

.-

_-_._

_ _._._ _ __
.. ..

_

ze Smlouvy

Objednatel

k tomu

v pochybnostech

_._--_._--_._._.

se

__ ._ _-_ _-..
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má za to, že dodatečná lhůta je přiměřená, pokud činila alespoň 15 (slovy:
patnáct) pracovních dnů.
13.3Objednatel je rovněž oprávněn
v případě, že v insolvenčním

bez jakýchkoliv sankcí odstoupit
řízení bude

zjištěn úpadek

od Smlouvy

Poskytovatele

nebo

insolvenční návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku Poskytovatele v souladu se
zněním zákona

č.

182/2006Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),

ve znění pozdějších předpisů či v případě, že Poskytovatel vstoupí do likvidace či
v případě, že proti Poskytovateli je zahájeno trestní stíhání pro trestný čin podle
zákona

č.

418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob, ve znění pozdějších

předpisů.
13.4Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy písemně odstoupit z důvodu

podstatného

porušení Smlouvy Objednatelem, za což se považuje prodlení Objednatele s úhradou
ceny za poskytnuté Plnění o více než 30 kalendářních dnů, pokud Objednatel nezjedná
nápravu ani do 30 kalendářních dnů od doručení písemného oznámení Poskytovatele
o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu.
13.5Strany se dále dohodly, že odstoupení musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení
je účinné ode dne, kdy bylo doručeno druhé Straně.
13.6Ukončením účinnosti Smlouvy, nejsou dotčena ustanovení o odpovědnosti za škodu
(škoda může spočívat i v nákladech vynaložených Objednatelem na realizaci nového
výběrového/zadávacího

řízení), o licencích, o zárukách a práv z vad, nároky na

uplatnění smluvních pokut, o ochraně důvěrných informací a jiná ustanovení, která
podle projevené vůle Stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po jejich
ukončení.

XIV.SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE
14.1Strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné
pro řádné plnění svých závazků. Strany jsou povinny informovat druhou Stranu
o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění
Smlouvy.
14.2Strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající ze Smlouvy tak, aby nedocházelo
k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti jednotlivých
peněžních závazků.
14.30bjednatel
přiměřenou

je povinen
součinnost

poskytnout
na

Poskytovatele o poskytnutí

Poskytovateli při plnění předmětu

základě

písemné,

odůvodněné

a

určité

Smlouvy
žádosti

součinnosti; vždy pouze v nezbytně nutném rozsahu

a nikoliv nad rámec součinnosti jinak obvyklé při poskytování obdobného druhu
plnění.
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14.4Veškerákomunikace mezi Stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob
uvedených v odst. 8.3.3 Smlouvy, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců
Stran.
14.5Veškerá oznámení, tj. jakákoliv komunikace na základě Smlouvy, bude probíhat
v souladu s tímto článkem Smlouvy. Jakékoli oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má
být učiněno či dáno smluvní straně dle Smlouvy, bude učiněno či dáno písemně.
Kromějiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují
osobní doručování,

doručování

doporučenou

poštou, kurýrní

službou,

datovou

schránkou či elektronickou poštou, a to na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví
Smlouvy,nebo na takové adresy, které si Strany vzájemně písemně oznámÍ.
14.6Oznámení správně adresovaná se považují za doručená
14.6.1 dnem, o němž tak stanoví zákon č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech
a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"ZDS"), je-li oznámení zasíláno prostřednictvím

datové zprávy do datové

schránky ve smyslu ZDS; nebo
14.6.2 dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím
kurýra nebo doručováno osobně; nebo
14.6.3 dnem

doručení

potvrzeným

na

doručence,

je-li

oznámení

zasíláno

doporučenou poštou; nebo
14.6.4 dnem, kdy bude, v případě, že doručení výše uvedeným způsobem nebude
z jakéhokoli důvodu možné, oznámení zasláno doporučenou poštou na adresu
smluvní strany, avšak k jeho převzetí z jakéhokoli důvodu nedojde, a to ani ve
lhůtě 3 pracovních dnů od jeho uložení na příslušné pobočce pošty.
14.7Informace a materiály, které obsahují osobní údaje či Důvěrné informace, budou
doručovány

buď

osobně,

nebo

zasílány

elektronicky

a

šifrovány.

Šifra

pro elektronickou komunikaci bude určena před zahájením realizace plnění na základě
Smlouvy.

xv. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
15.1Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to čtyř měsíců od nabytí a platnosti a účinnosti
Smlouvy. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními
stranami
15.2Strany si podpisem Smlouvy sjednávají (pokud Smlouva nestanoví jinak), že závazky
Smlouvou založené

budou

vykládány

výhradně

podle

obsahu

Smlouvy,

bez

přihlédnutí k jakékoli skutečnosti, která nastala a/nebo byla sdělena, jednou Stranou
druhé Straně před uzavřením Smlouvy.
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15.3Smlouva

představuje

úplnou

dohodu

Stran

o předmětu

Smlouvy

a všech

náležitostech, které Strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za
důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Stran učiněný při jednání o Smlouvě
ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými
ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Stran.

Strany se ve

smyslu § 1758 OZ dohodly, že Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě Stran pouze
písemnými

dodatky

takto

označovanými,

číslovanými

vzestupnou

řadou

a podepsanými oprávněnými zástupci obou Stran. Jiná ujednání jsou neplatná.
15.4Strany se podpisem Smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805
OZ.
15.5Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Stranami či
zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy,
ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Strany
potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních
zvyklostí či praxe.
15.6Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu Smlouvy
věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy.
Kromě ujištění, které si Strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít žádná ze Stran žádná
další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo
a o kterých neposkytla druhá Strana informace při jednání o Smlouvě. Výjimkou
budou případy, kdy daná Strana úmyslně uvedla druhou Stranu ve skutkový omyl
ohledně předmětu Smlouvy a případy taxativně stanovené Smlouvou.
15.7Pro vyloučení pochybností Poskytovatel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem,
uzavírá Smlouvu při svém podnikání, a na Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení
§ 1793OZ.
15.8Poskytovatel na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 OZ přebírá nebezpečí
změny okolností. Tímto však nejsou nikterak dotčena práva Stran upravená

ve

Smlouvě.
15.9Práva vyplývající ze Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 4 let ode dne, kdy
právo mohlo být uplatněno poprvé.
15.10 Poskytovatel se zavazuje bez předchozího

výslovného

písemného

souhlasu

Objednatele nepostoupit ani nepřevést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající ze
Smlouvy, ani takovou Smlouvu, na třetí osobu či osoby.
15.11 Jednacím jazykem mezi Objednatelem a Poskytovatelem bude pro veškerá plnění
vyplývající ze Smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace
vztahující se k předmětu Smlouvy.
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15.12 Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení
nebo nevynutitelným,

netýká

Smlouvy neplatným,

se tato neplatnost

a nevynutitelnost

nezákonným
zbývajících

ustanovení Smlouvy. Strany se tímto zavazují nahradit do 5 pracovních dnů po
doručení výzvy druhé smluvní strany jakékoli takové neplatné, nezákonné nebo
nevynutitelné ustanovení ustanovením, které je platné, zákonné a vynutitelné a má
stejný nebo alespoň podobný obchodní a právní význam.
15.13 Vztahy Stran Smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem,
zejména pak OZ a příslušnými právními předpisy souvisejícími. Veškeré případné
spory ze Smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru nebude dosaženo
během 30 dnů, všechny spory ze Smlouvy a v souvislosti s nimi budou řešeny věcně
a místně příslušným soudem v České republice.
15.14 Žádné ustanovení Smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění
Objednatele uvedená v ZD VZ.
15.15 Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení
L

a Poskytovatel 1 vyhotovení.
15.16 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:
•

Příloha č. 1 - Detailní specifikace plnění;

•

Příloha č. 2 - Seznam subdodavatelů;

Strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně,
a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Za Objednatele:
V Praze dne

Za Poskytovatele:

1+.1. 2017

V ?IJRW dne 1ft. .i. 201-L

Ing. Zdena J avornická,

Ing. Michal Beneš,

zástupkyně ředitele Magistrátu

prokurista

pro sekci financí a správy
majetku
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Příloha č. 1 - Smlouvy o provedení forenzního auditu

Detailní specifikace plnění
1)

Popis proj ektu

Stavba č. 6963 Celková přestavba

a rozšíření

Ústřední

čistírny odpadních

vod na

Císařském ostrově je investicí Hlavního města Prahy a v jeho investičním plánu je vedena
jako soubor etap 0001 až 0008. Etapa 0008 Kompenzační opatření (investor Hlavní město
Praha) již byla částečně zrealizována, zahájena byla etapa 0001 Nová vodní linka (investor
Hlavní město Praha) a etapa 0007 Nátoky na ÚČOV (investor Pražská vodohospodářská
společnost a.s.)
Etapa 0001 Nová vodní linka je navržena jako kaskádová aktivace s regenerační nádrží
vratného kalu. Jedná se o soustavu podzemních železobetonových nádrží vystrojených
příslušnou technologií.
Mechanické předčíštění

odpadní vody je na lamelových usazovacích nádržích, kde se čistí

i část průtoku srážkových vod. Kaskádová aktivace je rozdělena do 4 samostatných linek
s podélnými dosazovacími nádržemi. Odtok z dosazovacích nádrží je zaveden na třetí
stupeň čištění, kde probíhá v lamelových usazovacích nádržích chemické odstraňování
fosforu. Produkovaný primární, přebytečný aktivovaný kal a kal ze třetího stupně čištění je
čerpán do stávajícího kalového hospodářství na ÚČOV, které bude společné pro obě vodní
linky.
Po dokončení výstavby bude Nová vodní linka upravovat polovinu objemu odpadních vod
z celého území Prahy. Voda vypouštěná z NVL do koryta Vitavy bude splňovat parametry
kvality vyčištěných vod odpovídající evropským normám, v mnoha parametrech přísnější
než u požadavků

na vody vypouštěné

v současnosti. Hlavním

kritériem je splnění

požadavku max. 10 mg dusíku na m3 vypouštěné vyčištěné vody.
Investiční náklady této etapy jsou cca 5.850 mil Kč.
0007- Nátoky na ÚČOV - vybrané objekty
V současné době je zrealizována

I. etapa

Nátoků

(demolice,

přístaviště),

Pražská

vodohospodářskáspolečnost a.s. zahájila výstavbu II. etapy - Hlavní čerpací stanici pro
čerpání odpadních vod na Novou vodní linku. Na Hlavní čerpací stanici budou přiváděny
splaškové vody z Nátokového labyrintu na ÚČOV - levý břeh (etapa 0004 - zatím
nerealizováno) a z Nátokového labyrintu na ÚČOV - pravý břeh (etapa 0005 - zatím
nerealizováno)a přerozdělovány na Novou vodní linku a Stávající ÚČOV.
Investičnínáklady této etapy jsou cca 630 mil. Kč.
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0008 - Kompenzační

opatření

Kompenzační opatření ke snížení hladin povodňových

průtoků, vyplývající ze stavebního

povolení na Novou vodní linku, je z části provedeno. Byly odstraněny dřeviny a odvezena
stará navážka. V současné době probíhá úprava uzávěrů plavebních komor Podbaba, aby
přes komory mohla protékat případná povodeň. Na definitivní uzávěr plavebního kanálu
Troja - Podbaba, který musí být vybudován
v současné době zpracovávána

do doby kolaudace

dokumentace pro územní rozhodnutí.

Investiční náklady této etapy jsou cca 80 mil Kč.
2) Seznam smluv

•

Smlouva o dílo - HMP-Hydroprojekt

- D plus

DIL/21/06/003687/2006

•

Dodatek

Č.

1

Dodatek

Č.

2

Dodatek

Č.

3

Dodatek

Č.

4

Dodatek

Č.

5

Dodatek

Č.

6

Smlouva o dílo - HMP - Hydroprojekt
DIL/21/06/003579/2006

•

Smlouva o dílo - HMP - Euro Managers
DIL/21/06/003617 /2006
Dodatek

•

Č.

1

Smlouva o dílo - HMP-Ekosystem
DIL/21/06/003 709/2006

•

Smlouva o dílo - HMP - Star, a.s.
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Nové vodní linky je

o1L/21/06/004220/2007
•

Smlouva o dílo - HMP - Hydroprojekt CZ a.s.
01L/21/06/004325/2007

Dodatek

Č.

1

Dodatek Č. 2
Dodatek Č. 3
Dodatek Č. 4
Dodatek

Č.

5

Dodatek Č. 6
Dodatek

Č.

7

Dodatek

Č.

8

Dodatek Č. 9
•

Mandátní smlouva s Advokátní kanceláří Jansta, Kostka
MAN/21/06/004387/2008

Dodatek Č. 1
Dodatek

Č.

2

Dodatek

Č.

3

Dodatek

Č.

4

Dodatek

Č.

5

Dodatek Č. 6
•

Smlouva o dílo - HMP - UniControls a.s.
O 1L/21/06/004359 /2007

•

Smlouva o dílo - EKOSYSTEMspol. s r.o.
O 1L/21/06/004796/2009
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•

Smlouva o dílo
DIL/21/06/004393/2009

•

Smlouva o nájmu pozemků - Povodí Vltavy
NAP/21/06/005412/2010

•

Smlouva o vstupu na pozemky - Povodí Vltavy
INO/21/06/005413/2010

•

Smlouva o přípravě a připojení na napěťové hladině VN - HMP - PREdistribuce
INO/21/06/005259/2010

•

Smlouva

o uzavření

smlouvy

budoucí

o zřízení věcného

břemene

PREdistribuce
SOB/21/06/005180/2010
•

Smlouva o nájmu pozemků - Povodí Vltavy
NAP /21/07 /005485/2011

•

Veřejná zakázka na zhotovitele stavby - vybráno: Sdružení ÚČOV
DIL/21/07/005656/2011 Souhrn smluvních dohod vč. dodatků 1. - 6.
- Souhrn smluvních dohod 1,2,3
- Obchodní podmínky
- Dodatek

Č.

1

- Dodatek

Č.

2

- Dodatek

Č.

3

- Dodatek

Č.

4

- Dodatek Č. 5
- Dodatek Č. 6
•

Smlouva o dílo - HMP - SWECO Hydroprojekt
DIL/21/06/005935/2012
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- HMP -

Dodatek
•

Č.

1

Smlouva o dílo - HMP - SWECO Hydroprojekt
D1L/21/06/005954/20 12
Dodatek

•

Č.

1

Smlouva o poskytování služeb - HMP - SWECO Hydroprojekt
DOL/21/06/006064/2013

•

Smlouva o dílo - HMP - SWECO Hydroprojekt
D1L/21/05/006191/2013

•

Smlouva o dílo - HMP - SWECO Hydroprojekt
D1L/21/05/006226/20 13

•

Mandátní smlouva se Správcem stavby - PVS a.s.
MAN/21/05/006276/2013
Dodatek

•

Č.

1

Smlouva o dílo na zhotovení DUR na jez - SWECO
D1L/22/03/000114/2015

•

Veřejná zakázka na odvoz zeminy - SMP Praha
D1L/22/03/000123/2015 Smlouva o dílo na odvoz zeminy

•

Kácení dřev in - Zahradní architektura Martinov S.r.o.
1NO/22/03/000109/2015 Smlouva o poskytování služeb
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Stejnopis č.

4) Seznam proplacených faktur
~~;
~.~~~!'"
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00064581

" ~.•.""" "
Magistrát

FIN

hl.

*.0: ..:.: .• "~.!.~.!.: ~.~.:.
~.~.!.
~.
~..:..~.~.
~
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,.
:~~:~:!
!
fp ••••••.•

111.Prahy

A N C O v A N t
S T A V fo: B
O O
pož adcvaný tisk
: st evee

P O C Á T K U
V Ý S T A V B '{
od" 0006963 do= 0006963
Objekt od-

P O L O Ž K O V Ý
0000 do- 9999
MandatU

p

i\ E H LED
od- 000 do-

za

Čas
:
14:44:19
Datum: 26.05.2016
OS/2016
OOOOALV03039

obdobL

999
AOA00030 11062015

Stavba

Podobj.
Objekt
Druh

Doklad

Str.
ProUdoklad

Datum

Obdobi

ůče t

U.

zdr.

Kč
poloHově

informativně:
v bUn4lm roce

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0006963
CELK. Pi\EST. A ROZSt~ENf OC.OVNA CfSA~. OSTRO 010
0000

CELI<. Pi\EST. A ROZSUEN! ůCOV NA CfSA!\. aSTRO 010
1 - Projekty
910128
06.12.2005
959001
22.12.2005
910065
07.02.2006
955002
28.02.2006
910438
17 .12.2007
910420
27 .r i .2006

12/2005
12/2005
02/2006
02/2006
12/2007
11/2008

232 0010
7230020
2320010
7230020
232 0010
232 0010

15000000,00
4704000,00
46920000,00
-4 704 000,00
6 390 000,00
3 816 720,00

11/2005
1l/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
12/2005
01/2006
02/2006
02/2006
02/2006
03/2006
04/2006
OS/2006
OS/2006
0512006
06/2006
0712006
06/2006
08/2006
09/2006
12/2006
10/2007
11/2007
12/2007
03/2008
04/2008
04/2008
0412008
06/2008
09/2008
10/2008
12/200B
12/2008
08/2009
08/2009
12/2009
01/2010
03/2010

232 0010
2320010
232 0010
232 0010
232 0010
232 0010
232 0010
723 0020
2320010
232 0010
232 0010
2320010
7230020
232 0010
232 0010
2]2 0010
232 0010
232 0010
2320010
232 0010
232 0010
2320010
232 0010
2320010
2320010
2320010
232 0010
232 0010
2320010
2320010
2320010
232 0010
232 0010
232 0010
2320010
232 0010
7230010
7230010
232 0010
231 0850
231 0850

321 200,00
53340,00
196292,02
2 ~97 000,00
12705
529,07
192 000,00
350064,00
35 130 479,86
2593435,70
310 000,00
398 000,00
1666582,77
-35130479,66
350 1l0,OO
64 044,27
264 255,00
158 960,00
367 396,22
600000,00
1 260 556,36
14 960,00
HO 133,19
32 400,00
1780000,00
249900,00
319872,00
2 479 500,00
314 116,00
2 33B 3~0,00
1000000,00
838527,00
293220,00
571 200,00
767,10
45B 150,00
535 500,00
-535500,00
-458150,00
1320500,00
3 368 246,00
2 405 890,00

0,00
2 - suevebru

-----------------------------------------------

910115
910219
910069
910114
910126
910310
910326
959001
910755
910144
910060
910061
955002
910055
910028
910062
910261
910271
910252
910100
910119
910216
910132
910459
910329
910429
910766
91016]
910061
910110
910163
910030
910132
910115
910]51
910359
955038
955040
911044
910148
910139

·1l.11.2005
24.11.2005
06.12.2005
06.12.2005
06.12.2005
15.12.2005
15.12.2005
22.12.2005
2].12.2005
13.01.2006
07.02.2006
07.02.2006
28.02.2006
06.03.2006
04.04.2006
04.05.2006
29.05.2006
29.05.2006
27.06.2006
13.07.2006
10.06.2006
21.06.2006
21.09.2006
19.12.2006
26.10.2007
27.11.2007
20.12.2007
21.03. 200B
04.04.2008
14.04.2008
15.04.2008
03.06.2009
16.09.2009
13.10.2008
15.12.200B
15.12.2008
31.0B.2009
31.08.2009
23.12.2009
29.01.2010
23.03.2010

~

17: 03

Od počá ťku
výstavby

72 116 720,00

••••••••

.r~rI-

....................................................................................................................................
L1.c; MHHP

ItO:

G I N

00064581

M"gistrát
FIN

hl.

A NC O v

III.

Á

J

S

S t a n dar

d

-

A O

-

/II

Strana:

N 1
S T A V E 8
O D
Pofadovan~
tisk
Stavba

pot
A T KU
od- 0006963 do-

V Ý S T A v B Y
0006963
Objekt od-

P O L O Ž li: O V ~
P ti. E H LED
0000 do- 9999
Ha.ndat!f od- 000 do-

t.a obdobl
999

AOl\00030 11062015
Stavba

Podobj.
Objekt
Druh

Doklad

!':::.~~:~.~
..
o

00064581

Datum

910141
910241
910120
910129
910223
910229
910301
910029
910109
910210
910226
910035
910039
910040
910215
9102'11
910418
910438
910042
910046
910070
910108
910110
910118
91005?
910092
910093
910256
910380
910382
910208
910214
910324
910328
910330
910838
910000112
910000282
910000022
910000029
910000041
910000146
910000085
910000095
910000208
910000181
910000041
910000293
910000302
910000320
910000322

0000

rec:

Str.
Protidok1ad

'O

••••••••••••

~

Maqistr!t
FIN

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

hl.

23.03.2010
26.03.2010
H.04.2010
H.04.2010
20.05.2010
20.05.2010
23.06.2010
01.07.2010
14.07.2010
19.08.2010
19.08.2010
03.09.2010
03.09.2010
03.09.2010
24.09.2010
24.09.2010
30.09.2010
30.09.2010
12.10.2010
12.10.2010
12.10.2010
14.10.2010
H.IO.2010
14 .10. 2010
0'1.11.2010
04.11.2010
04.11.2010
24.11.2010
25.11.2010
25.11.2010
09.12.2010
09.12.2010
13.12.2010
13.12.2010
13.12.2010
21.12.2010
16.02.2012
24.02.2012
0'1.04.2012
04.04.2012
03.05.2012
15.05.2012
16.07.2012
16.07.2012
10.08.2012
14.11.2012
06.12.2012
18.12.2012
18.12.2012
18.12.2012
18.12.2012

~

.~.

~

••

Obdob!
0312010
0312010
0412010
04/2010
OS/2010
OS/2010
06/2010
0112010
07/2010
08/2010
08/2010
09/2010
09/2010
09/2010
09/2010
09/2010
0912010
0912010
10/2010
10/2010
10/2010
1012010
10/2010
10/2010
ll/2010
11/2010
11/2010
11/2010
1112010
1l/2010
12/2010
1212010
1212010
1212010
1212010
1212010
02/2012
0212012
0412012
04/2012
0512012
0512012
0712012
0712012
08/2012
1112012
1212012
1212012
12/2012
1212012
1212012

U. zdr .

ůeec
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
2)1
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231

0850
0850
0850
0850
0850
0850
0850
0850
0850
0850
0850
0850
0850
0850
0850
0850
0850
0850
0850
0850
0850
0850
0850
0850
0850
0850
0850
0850
0850
0850
0850
0850
0850
0850
0850
0850
0850
0850
0850
0850
0850
0850
0850
0850
0850
0850
0850
0850
0850
0850
0850

!.; :.:.~.~.?!.!.?.:
..
~o

Ke
poloHově

pot
A T K IJ
od- 0006963 do-

V i S T A. V B Y
0006963
Objekt od-

19 632 960,00
791 399,00
198 000,00
1 189 983,00
576 000,00
2 025 927,00
1 121 183,00
141 531,00
576 000,00
108 000,00
701 992,00
34 800,00
1 485 253,00
1 986 000,00
54 000,00
228 000,00
183 600,00
2 070 000,00
66 000,00
117 600,00
2 796 511,00
108 000,00
216 000,00
1 392 000,00
27 000,00
2 088 000,00
2 100 000,00
4 470 005,00
216000,00
225 338,40
1 333 200,00
6 206 400,00
564 000,00
1 211 880,00
1 784 400,00
2 071 620,60
480 000,00
360 000,00
253 293,76
1 399 106,21
165 031,50
459 897,00
28 181,26
113 737,50
3 000 000,00
70 537,50
40 500,00
17 887,50
127 541,40
1 009 200,00
1 126 860,00

~.~

••.•••••••••••.••••••••••••••••

0*

•••••••••••

~

•••••••••

P O L O Ž KO V ~
p ft E H LEO
0000 do- 9999
Mandatát od- 000 do·

2Cl

obdob1

~;;!~:~~

tas
:
14:44:19
Datu:a: 26.05.2016
OS/2016
0000ALV03039

999
AOA00030 11062015

Stavba

Podobj.
Objekt
Oruh
0000

Doklad
910000349
910000162
910000199
910000021
910000032
91000023~
910000201
910000239
910000160
910000032
91000008~
910000238
910000085
910000128
910000130
910000198
9100000)7
910000061
910000106
910000108
910000216
910000031
910000356
910000358
910000361
910000362
910000364
910000510
910000573
910000575
910000517
910000635
910000146
910000134
910000214
910000216
910000218
910000220
910000222
910000224
910000166
910000011
910000202
910000141
910000142
910000178
910000044
910000201
910000210
910000211
910000212

Str.
ProUdok1ad

Datwu
19.12.2012
07.02.2013
13.02.2013
04.06.2013
05.09.2013
13.12.2013
24.02.2014
21.02.2014
27.03.2014
02.04.2014
04.04.2014
30.04.2014
14.05.2014
21.05.2014
21.05.2014
28.05.2014
07.07.2014
1l.07.2014
16.01.2014
18.07.2014
31.10.2014
06.11.2014
16.12.2014
16.12.2014
16.12.2014
16.12.2014
16.12.2014
19.12.2014
22.12.2014
22.12.2014
22.12.2014
22.12.2014
09.03.2015
23.04.2015
30.06.2015
30.06.2015
30.06.2015
30.06.2015
30.06.2015
30.06.2015
28.08.2015
01.09.2015
21.09.2015
16.10.2015
16.10.2015
22.10.2015
02.11.2015
15.12.2015
15.12.2015
15.12.2015
15.12.2015

Obdob!
1212012
0212013
02/2013
0612013
0912013
12/2013
0212014
02/2014
031201'l
04/2014
0412014
04/20l'l
OS/2014
0512014
0512014
OS/2014
0717.014
0712014
07/2014
07/2014
1012014
1112014
12/2014
12/2014
1212014
12/2014
1212014
12/2014
12/2014
1212014
1212014
12/2014
03/2015
04/2015
06/2015
06/2015
06/2015
06/2015
0612015
0612015
0812015
09/2015
0912015
10/2015
10/2015
10/2015
1112015
1212015
12/2015
12/2015
12/2015
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účet

U.

17: 03

Od pcčé t.ku
výstavby

lnfotlll4tlvnt;
v běfné.lll. roce

m. Prahy

A N C O V A N t
S T A. V E B
O O
Potadovaný
tlllk : Stavba

.

tu
14:44:19
Datum: 26.05.2016
0512016
0000ALV03D39

Prahy

adr .

2310850
231 0850
2310850
231 0850
2310850
2310650
231 0650
231 0850
231 0850
2310850
2310850
231 0850
231 0850
231 0850
231 0850
231 08S0
231 0850
231 08~0
231 0850
231 0850
231 0850
231 0850
231 0850
231 0850
231 0850
231 0850
231 0850
231 0850
231 0850
231 0850
231 08.50
231 0850
231 0850
231 0650
231 0850
231 0850
231 0850
231 08S0
231 0850
231 08S0
231 0850
231 0850
231 0850
231 0850
231 0850
231 0850
231 0850
231 0850
2310850
2310850
2310850

Kč
poj ož kcvě
1 000,00
7\9 998,80
120 879,00
78 553,20
556 600,00
1195492,00
448 214,00
30 250,00
927 143,30
6 OSO,OO
726 000,00
S? 811 603,00
2 180 666,20
119 190,00
724 790,00
62,91
1 546 985,00
111 975,00
990 082,50
1 497 960,00
46 336 187,00
108 900,00
1 174 607,50
1 520 970,00
1 634 105,00
1 198 060,00
1 864 005,00
-18 755,00
-72 600,00
-'129 550,00
-96 800,00
1 102 310,00
111 320,00
60S 000,00
158 272,50
519 155,00
1 100 655,00
1 838 292,50
2 073 9'10,00
2 DOS 515,00
1 487 090,00
950455,00
87 846,00
1 089 302,50
21 450 813,00
91 597,00
12 678 375,00
549 952,00
13 090 474,00
28 7i) 960,00
28 935 802,00

informativn6:
v bU.něm roce

17:03

Od počitltu
výstavby

Lic:

MHHP

ItO:

00064581

GINIS
Magistdt
F I

A

ti

hl.

ti

Standard

-

AOA

Strana:

m. Prahy

C O v

Á.

t
S T A V E B
O O
Pofadovaný
tisk
Stavba

l' O
fr,. T K U
od- 0006963 do-

ti

V i' S T A V B 't
0006963
Objekt od-

č

P O L O Ž I( O V Ý
P 1\ e: H LEO
0000 do· 9999 MandatU
od- 000 do-

tas
14:44;19
Datum: 26.05.2016
0512016
OOOOALV03D39

za. obdobl
999

AOA00030 11062015
seevee

Podob].
Objekt
Druh

Str.
Protidok1ad

Doklad

0000

Dat.um

Obdob!

OCet

Kč
polotkovl

O. ece .

910000215
910000536
910000544
910000548
910000550

17.12.2015
23.12.2015
23.12.2015
23.12.2015
23.12.2015

1212015
1212015
1212015
1212015
12/2015

2310850
231 0850
231 0850
231 0850
2310850

910068
910241
910298

12.03.2010
26.03.2010
29.04..2010

03/2010
03/2010
0412010

231 0850
231 0850
231 0850

910031
910042
91000
910126
910728
910247
91024.9
910253
910294
910181
910036
910055
910209
910062
910233
910237
910112
910173
910279
910607
910609
910239
910291
910313
91038"7
9104.01
9104.03
910 ••25
910429

17.02.2011
17.02.2011
17.02.2011
28.03.2011
28.03.2011
22.04.2011
22.04.2011
22.04.2011
28.04.2011
18.05.2011
01.07.2011
12.07.2011
26.07.20Il
04.08.2011
21.10.2011
21.10.2011
1l.1l.2011
11.11.2011
24.11.2011
30.11.2011
30.11.2011
16.12.2011
16.12.2011
16.12.2011
19.12.2011
19.12.2011
19.12.2011
19.12.2011
19.12.2011

0212011
0212011
0212011
03/2011
0312011
04/2011
04/2011
04/2011
04/2011
OS/2011
07/2011
0712011
07/2011
0812011
10/2011
10/2011
11/2011
11/2011
1112011
1112011
11/2011
1212011
1212011
1212011
12/2011
1212011
12/2011
1212011
12/2011

231 0850
231 0850
231 0850
231 0850
231 0850
2310850
231 0850
2310850
2310850
231 0850
231 0850
231 0950
231 0850
231 0850
231 0850
231 0850
2310850
231 0850
2310850
231 0850
231 0850
231 0850
2310850
231 0850
231 0850
2310850
231 0850
2310850
231 0850

2 164
34
116
1 049
23 250

690,00
900,00
160,00
4)3,00
033,20
0,00

6 - pot.entky od roku

1 - Ostatn!

2000

jine

17:03

Od počitkll
vý-stavby

informativnl:
v bttnem roce

38407<

636,50

791 399,00
-791 399,00
3 509 281,00

3
3
3
22

1

1
8
3
4

1

2

1
2

0,00

3509281,00

0,00
0,00

66 430 268,12
526 130 905,62

226 319,40
461 705,00
507 220,00
916 366,15
203 131,02
342 000,00
432 000,00
551 600,00
816000,00
26 400,00
57 600,00
971 000,00
284 892,00
345 600,00
408 000,00
380 828,00
848 400,00
482 520,00
480 000,00
714 193,00
032 000,00
11 655,30
576 000,00
304 000,00
228 000,00
419978,25
480 000,00
604 400,00
312 400,00

CELkEM
:r. toho
13 - Opravy
0001

od r.2000

0,00

xxxx
1 - projekty

910949
910257

18.12.2008
15.10.2009

12/2008
10/2009

232 0010
232 0010

723 300,00
45 428 488,00

910940
910151
910112

18.12.2008
04.02.2009
13.03.2009

12/2008
0212009
0312009

232 0010
232 0010
232 0010

590 000,00
1 119 552,00
654 200,00

-993

0,00
2 - Stavebn!

1,1c:
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~:~~;;;;;
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••••••••••••••••

'O

•• ~~
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ti

•••

_
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~

'::

••

;;:~;

•••.••

'O

••

_

•••

_

••

'O.'O

••••••••

C O v "Ati 1
S T A V E B
O O
Po:!adovan~ tisk
Stavba

'O

pot
od-

I S

ti

•••••

0.0

S t a n dar

•••.••.•••.•.•

Á T I< O
0006963 do-

_

d

-

A OA

V Y S T A V 9
0006963
Objekt

'I

od~

Strana'
~::

P o L o Ž KO v i
P A E H LED
u
0000 do- 9999 HandatAt od" 000 do •• 999

••••••••••••••

46 151 788,00

•.••

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••.•••••••••

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

650,00
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•••

"

obdobi

••.•••

';;:

6
~~:;;

05/2g~~W!1~0~g;1eo;g;:

~~~~~?~~.!
:~~!?!:.:
~:~:

•••••••••••••••••••••••••••••

:~::::_~~~~;~::~~~:~~---------------------------~~:~~-~:~::~~~~;~~-~~:~-----~~~:_---~=~:_-~::~::_---_
.._------~:~~;~:~-----~:~~~;~~~~_
.._--------~~~~~~~~
OOO~
:t

955000002
955000003

13 - Opravy
0001

:t

112102521
112102629

31.01.2014
31.01.2014

01/2014
01/2014

1230010
1230010

li 655,30
419 978,25

t.oho :

xxxx
2 ..

od r.2000

sceveent

955000000
955000001
955000002
955000003

102102536
112100996
112102521
112102629

31.01.2014
31.01.2014
31.01.2014
31.01.2014

01/2014
0112014
0112014
0112014

723 0010
7230010
7230010
723 0010

0008

od r.2000

xxxx
2 - Stolvebn!

910000017

Součet.

Součet.

ZA STAVBU0006963

CEL

x E MI"

02.02.2016

02/2016

231 0850

437 633,55

0,00

431633,55

6 206 400,00
1 551 600,00
-li
655,30
-419 978,25

toho:
13 .• Opravy

0,00

0,00

7 320 366,45

0,00

1320366,45

85 050,90
85 050,90

85 050,90

1 - PrOJekty
2 .. at evebm
6 - Po-:emky od roku 2000
1 - Ostatni.
jine
CELKEM

0,00
287 821 646,22
0,00
0,00
287821
646,22

118 263 508,00
721 600 957,02
3509281,00
66 430 268,12
909 809 014, U

Projekty
2 - Stolvebn1
6 - Pozemky od roku 2000
7 - Oatatni. jiné
CELKEM

0,00
287 821 646,22
0,00
0,00
287 821 646,22

118
721
3
66
909

268 508,00
600951,02
509 281,00
~30 268,12
809 014,14

Konec sestavy

.............•.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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-

_

.

Příloha

Č.

2 - Smlouvy o provedení forenzního auditu

Seznam subdodavatelů
--------_

__ ._--_._---------------------------,

..

Seznam subdodavatelů, s jeJichz pomoci uchazeč pfedpokládá
znéni poz dějšfch předpisů

Vctejná ukázka

t.

2.

3.

"Foronz.nl óludlt projektu

"Celková

prCSf,avba a {oz~fcnl

Názov.

VodohospodMsky

Sldlo:

Pmho 5, Nňbřcž nl 4.

ToI./fnx

257110111

ICO:

47116901
CZ-11116901

Osoba oprá'oflěná íednat:

Ing. Šárka

BalUnková,

s ro

Nózov.

ContAudit
Plzofl,

Te/.lfax:

377 537 454

ItO.

25225456

Karlo\(lrska

PSe:

CZ25225456
Ing Ladislav rvlšar

150 00

Ing Jill Fryba

22, PSČ 301 66

Nézev

Mgr Jan Lašruanaký.

51dl0

Praha 1, Na slorenct 2116/15,

TeUfax:

721432677
71458573
C179010731

Osobo

Datum

oprá"'lénó

a podpis

ředila!.:

oprávněné

ad\Okát
PSČ; 11000

<17

Mgr. Jan Laš manaký

oSOby ucne zeč V Praze due 5. láN 2016, Ing Michal Beneš: pmkunela

32/32

zakflzkách,

ve

Část plnění VZ, kterou má uchazeč v úmyslu zadat
subdodavateli (specifikace a procentní podíl)

Audii cčernrcrv.

Dit·

ItO:

na Clsafském 0»10VO,,"

137/2006 Sb., o vefejnych

o\4!řenl účetnl dokumentace
20·/.

Osoba opril' .•'Ilél1á [ednet:

Dit:

učov

Č.

roz...oj {1..ysta·.ba a.s.

Dit:

Sldla;

plněni zakázky. v souladu s § 44 odst. 6 zákona

