SOD – DÚR „II/16ř Radešov – Rejštejn, rekonstrukce“

Ing. Miroslav Doležal
"Správa a údržba silnic Plzeňského kraje,
příspěvková organizace"
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SMLOUVA O DÍLO – DÚR
„II/169 Radešov – Rejštejn, rekonstrukce“
uzav ená dle § 25Ř6 a násl. zákona č. Řř/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:

8500005625

Smlouva je uzav ena na základ výsledku poptávkového ízení ve ejné zakázky malého rozsahu
realizovaného mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání ve ejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a
evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P21V00000086
1. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel:
Správa a údržba silnic Plze ského kraje, p.o.
zapsaná v obchodním rejst íku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo:
Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plze
statutární orgán
Ing. Miroslav Doležal, generální editel
IČO:
720 53 119 DIČ: CZ7205311ř
posta@suspk.eu
e-mail:
datová schránka:
qbep485
telefon:
377 172 101
Kontaktní osoba:
Radek Kadlec, tel. +420 376 333 920, e-mail: radek.kadlec@suspk.eu
dále jen „objednatel“
1.2. Zhotovitel:
SG Geotechnika a.s.
zapsaná v obchodním rejst íku pod sp. zn.: B 992 vedenou u M stského soudu v Praze
sídlo:
Geologická řŘŘ/4, 152 00 Praha 5
zastoupená:
Daniel Kraft, p edseda p edstavenstva
Ing. Petr Kučera, člen p edstavenstva
Mgr. Lucie Bohátková, člen p edstavenstva
IČO:
411 92 168 DIČ: CZ41192168
telefon:
+420 601 142 993
e-mail:
info@geotechnika.cz
datová schránka:
a8ycvje
kontaktní osoba:
Václav Fiala, tel. +420 721 862 269, e-mail: vaclav.fiala@geotechnika.cz
dále jen „zhotovitel“
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2.

P EDM T DÍLA

2.1.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo - projektovou dokumentaci ve stupni DÚR, která
bude podkladem k zám ru objednatele zadat ve ejnou zakázku na projektovou dokumentaci ve stupni
DSP, PDPS a následn ve ejnou zakázku na stavební práce, jejichž p edm tem je rekonstrukce
silnice II/16ř včetn úpravy trasování, návrh zajišt ní p ilehlých skal, rozší ení pr jezdního profilu,
odvodn ní komunikace, oprava či vým na propustk , stabilizace pravého okraje vozovky (dopln ní
chyb jících svodidel, sm rových sloupk a obnova vodorovného značení). Celková délka úpravy je
cca 1,2 km. Dílo bude provád no pod názvem ve ejné zakázky „II/169 Radešov - Rejštejn
,rekonstrukce“ a jeho p edm tem je provedení t chto činností s hmotným či nehmotným výsledkem:
2.1.1. Vypracování projektové dokumentace určené pro územní ízení (DÚR) dle č. 2.2.1. této
smlouvy
2.1.2. Zajišt ní související inženýrské činnosti a pravomocného rozhodnutí o umíst ní stavby
dle čl. 2.2.2 této smlouvy.

2.2.

Podrobná specifikace díla:
2.2.1. Vypracování projektové dokumentace určené pro územní ízení (DÚR)
2.2.1.1. Zpracování DÚR v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobn jší úprav územního
rozhodování, územního opat ení a stavebního ádu, v souladu se zákonem č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním ádu a dále dle p ílohy č. 1 Vyhlášky č. 4řř/2006
Sb., o dokumentaci staveb. DÚR bude p edána v počtu 6 vyhotovení v listinné podob a
v počtu 1 vyhotovení v elektronické podob (na CD ve formátu .pdf a .dwg).
2.2.2. Zajišt ní pravomocného rozhodnutí o umíst ní stavby a související inženýrské činnosti
2.2.2.1. Provedení všech právních úkon pot ebných pro vydání rozhodnutí o umíst ní stavby,
zejména vedení jednání se všemi p íslušnými správními orgány, zajišt ní jejich
stanovisek jako podklad pro vydání rozhodnutí o umíst ní stavby, zajišt ní smluvních
souhlas vlastník pozemk dotčených stavbou v součinnosti s objednatelem (dále jen
„smluvní souhlas“), kdy objednatel poskytne zhotoviteli návrhy smluv vypracované na
základ záborového elaborátu, nebude-li dohodnuto jinak.
2.2.2.2. Obstarání všech pot ebných stanovisek dotčených organizací a orgán státní správy,
vlastník nebo správc inženýrských sítí anebo dotčených staveb.
2.2.2.3. Zpracování návrhu na zahájení správního ízení o vydání rozhodnutí o umíst ní stavby
včetn všech souvisejících dokument – p íloh, podklad apod.
2.2.2.4. Podání žádosti o rozhodnutí o umíst ní stavby u p íslušného stavebního ú adu.
2.2.2.5. Zastupování objednatele v územním ízení na základ speciální plné moci.
2.2.2.6. Zajišt ní pravomocného rozhodnutí o umíst ní stavby a jeho p edání objednateli

2.3.

Dílo bude provedeno za podmínek stanovených touto smlouvou, zadávacími podmínkami
poptávkového ízení a dle pokyn ze strany objednatele.

2.4.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že p ed podpisem této smlouvy p evzal veškeré podklady
nezbytné k provedení díla a že se s nimi podrobn seznámil a rovn ž tak s rozsahem a povahou díla,
provedl kontrolu obsahu podklad a jejich vzájemného souladu a že jsou mu známy veškeré technické,
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými znalostmi,
které jsou pro provedení díla nezbytné.

2.5.

Dále rovn ž potvrzuje, že k p edloženým podklad m nemá žádných p ipomínek a že je z hlediska své
odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalit a rozsahu.

Stránka 2 z 9

SOD – DÚR „II/16ř Radešov – Rejštejn, rekonstrukce“

2.6.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že má p íslušnou kvalifikaci pro provedení díla dle § 5
zákona č. 360/1řř2 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architekt a o výkonu povolání
autorizovaných inženýr a technik činných ve výstavb .

3.

CENA DÍLA

3.1.

Cena za ádn a včas dokončené dílo, definované v čl. 2. této smlouvy, byla stanovena na základ
nabídky zhotovitele a činí celkem: 959 600,00 Kč bez DPH (dále jen „cena díla“).

3.2.

DPH bude uplatn na dle platné sazby ke dni uskutečn ní zdanitelného pln ní.

3.3.

Cena díla se sjednává jako cena pevná a konečná.

3.4.

V cen díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s ádným
provedením díla dle čl. 2 této smlouvy, spln ním povinností zhotovitele dle této smlouvy a spln ním
povinností zhotovitele dle p íslušných právních p edpis a technických norem.

4.

TERMÍN PLN NÍ A MÍSTO DODÁNÍ DÍLA

4.1.

Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 2. odst. 2.2.1. (DÚR) této smlouvy dokončit a p edat objednateli
v počtu 1 vyhotovení v listinné podob a 1 vyhotovení v elektronické podob (na CD ve formátu .pdf
a .dwg) nejpozd ji do 30. 11. 2021 odpovídajícím stavu p ed projednáním s p íslušnými orgány státní
správy.

4.2.

Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. 2. odst. 2.2.2. této smlouvy (pravomocné územní rozhodnutí + zbylý
počet vyhotovení DÚR v listinné podob + 1 v elektronické podob ve formátu .pdf a .dwg) dokončit
a p edat objednateli do 5 m síc od zajišt ní smluvních souhlas , nejpozd ji do 30. 11. 2022. Termíny
pln ní dle tohoto článku jsou termíny nejzazší. Zhotovitel je oprávn n p edat části díla v člen ní shora
uvedeném i p ed uplynutím sjednaných termín .

4.3.

Místo p edání díla: Koterovská 162, 326 00 Plze .

4.4.

O p edání a p evzetí díla (p íslušné části díla) bude stranami sepsán p edávací protokol.

5.

PROVÁD NÍ DÍLA

5.1.

Zhotovitel se zavazuje p i provád ní díla splnit požadavky objednatele uvedené v tomto článku níže.

5.2.

Zhotovitel je povinen provést dílo na sv j náklad a na své nebezpečí ve sjednané dob .

5.3.

Na nevhodnou povahu p evzatých v cí nebo na nevhodné pokyny objednatele je zhotovitel povinen
upozornit objednatele písemn .

5.4.

Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s obecn platnými právními p edpisy, technickými
kvalitativními podmínkami (TKP), platnými ČSN, technickými podmínkami (TP) schválenými
Ministerstvem dopravy ČR.

5.5.

Zhotovitel je povinen zpracovat dílo na základ pokyn a dokument uvedených v čl. 2.

5.6.

Zhotovitel je povinen zpracovat dílo v člen ní odpovídajícím požadavk m jednotlivých p íslušných
správních orgán .

5.7.

Zhotovitel je povinen p i provád ní díla postupovat v zájmu objednatele s využitím
nejoptimáln jších ešení z hlediska technického, časového i ekonomického.

5.8.

Zhotovitel bere na v domí, že dílo zpracované na základ této smlouvy nebo jeho část bude použito
jako součást zadávací dokumentace pro zadání ve ejné zakázky na stavební práce a proto se
zavazuje dílo zpracovat v souladu s požadavky uvedenými v § ř0 a § ř2 ZZVZ.
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5.9.

Objednatel nebo jím pov ení zástupci jsou oprávn ni kontrolovat provád ní díla kdykoli v pr b hu
jeho zpracování. Zhotovitel je povinen p edložit objednateli k posouzení nedokončené dílo do dvou
dn od výzvy objednatele.

5.10. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávn n dožadovat
se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným provád ním a dílo provád l ádným zp sobem.
Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v p im ené lh t mu k tomu poskytnuté, má objednatel právo od
této smlouvy odstoupit.
5.11. Veškeré odborné práce je zhotovitel povinen vykonávat prost ednictvím pracovník majících
p íslušnou odbornou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovník je zhotovitel na požádání objednateli
povinen p edložit.
6.

LICENCE

6.1.

Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní, časov
neomezenou licenci k p edm tu díla
specifikovanému v čl. 2 této smlouvy, spočívající v oprávn ní dílo užít v p vodní nebo zpracované či
jinak zm n né podob , a to ke všem zp sob m užití ve smyslu § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o zm n n kterých zákon (autorský
zákon) v neomezeném rozsahu.

6.2.

Zhotovitel v souladu s výše uvedeným ud luje objednateli p evoditelné, trvalé, výlučné a zaplacením
ceny za zhotovení díla zcela splacené právo dílo užívat. Objednatel toto právo p ijímá.

6.3.

Objednatel a zhotovitel se zárove výslovn dohodli, že objednatel je oprávn n poskytnutou licenci
p evést na t etí osobu a zhotovitel se zavazuje bezodkladn na výzvu objednatele vyhotovit a p edat
pot ebnou dokumentaci v otev eném formátu v editovatelné podob pro ud lení licence spolu s
výslovným písemným souhlasem pro p evod licence z objednatele na t etí osobu za stejných
podmínek jako jsou sjednány v této smlouv .

6.4.

Objednatel a zhotovitel v souladu s výše uvedeným výslovn potvrzují, že poplatek za užívání díla po
celou dobu jeho životnosti je zcela zahrnut ve sjednané cen za dílo uvedené v čl. 3 odst. 3.1. této
smlouvy, a to i p i p ípadném p evodu díla na t etí osobu.

6.5.

Objednatel je oprávn n dílo, jeho název či označení autora jako poskytovatele upravit, zm nit nebo
užít dílo bez uvád ní autorství.

6.6.

Objednatel je oprávn n spojit dílo s jiným dílem a za adit dílo do díla souborného.

6.7.

Objednatel je oprávn n poskytnout po dobu trvání této licenční smlouvy t etí osob podlicenci bez
omezení a to i opakovan .

6.8.

Objednatel není povinen licenci využít ani poskytnout zhotoviteli na své náklady rozmnoženinu díla z
rozmnoženin objednatelem po ízených na základ této licence.

7.

ODPOV DNOST ZA ŠKODU

7.1.

Zhotovitel nese nebezpečí škody na p edm tu díla dle této smlouvy až do okamžiku jeho p edání
objednateli. Dílo se stává vlastnictvím objednatele jeho p evzetím ze strany objednatele.

7.2.

Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které zp sobí objednateli nebo jiným osobám v souvislosti
s provád ním díla včetn škod vzniklých vadami díla.

7.3.

Pokud činností zhotovitele dojde ke zp sobení škody objednateli nebo jiným subjekt m z d vodu, že
dílo nebude provedeno v souladu s platnými právními p edpisy, včetn p edpis k jejich provedení,
v souladu s normami ČSN nebo jinými technickými normami, nebo povinnostmi vyplývajícími z této
smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit.

7.4.

Zhotovitel je povinen být pojišt n proti škodám zp sobeným jeho činností včetn škod zp sobených
jeho pracovníky, a to s limitem pojistného pln ní nejmén ve výši 2.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen
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udržovat pojistnou smlouvu dle tohoto článku smlouvy v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti
této smlouvy.
7.5.

Zhotovitel je k výzv objednatele povinen kdykoliv b hem účinnosti této smlouvy p edložit k nahlédnutí
certifikáty dokládající účinnost pojistné smlouvy, a to nejpozd ji do 3 kalendá ních dn od výzvy
objednatele.

8.

ODPOV DNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO

8.1.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v dob jeho p edání. Za vady díla, na n ž se vztahuje záruka
za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

8.2.

Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v trvání do dne dokončení stavby. Po tuto
dobu odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.

8.3.

Zhotovitel odpovídá společn a nerozdíln se zhotovitelem stavby, realizované na základ DSP za
vady, které zp sobila chyba ve stavební dokumentaci.

8.4.

Záruční doba začíná b žet od data p edání a p evzetí díla bez vad a nedod lk .

8.5.

Zhotovitel je povinen nejpozd ji do p ti pracovních dn po obdržení reklamace písemn oznámit
objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci
objednatele uznává. Současn musí zhotovitel písemn sd lit, v jakém termínu vadu odstraní. Tento
termín nesmí být delší, než 5 pracovních dn od obdržení reklamace.

8.6.

Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ani do 15 pracovních dn po obdržení reklamace, je
objednatel oprávn n pov it odstran ním vady t etí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí
objednateli zhotovitel. Náklady na odstran ní reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných
p ípadech.

8.7.

Právo uplatnit nároky z odpov dnosti za vady díla náleží krom objednatele též budoucímu vlastníku
díla.

9.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

9.1.

Cena díla bude uhrazena níže uvedeným zp sobem:
9.1.1. Část ceny díla ve výši 60 % z ceny díla Kč bez DPH bude uhrazena na základ da ového
dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného do 15 dn po po ádném dokončení díla dle čl. 4.1.
této smlouvy a jeho p edání objednateli v požadovaném počtu vyhotovení spolu
s pravomocným územním rozhodnutím.
9.1.2. Část ceny díla ve výši 40 % z ceny díla Kč bez DPH bude uhrazena na základ faktury,
vystavené do 15 dn po ádném dokončení díla dle čl. 4.2. této smlouvy a jeho p edání
objednateli.

9.2.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti da ového a účetního dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z p idané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1řř1 Sb., o účetnictví. Krom náležitostí
stanovených právními p edpisy je poskytovatel povinen uvést v každé faktu e i tyto údaje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

9.3.

číslo a datum vystavení faktury
p esný název akce
číslo smlouvy a datum jejího uzav ení
rozsah provedené části díla – (v p ípad , kdy je fakturace rozd lena na části)
označení banky a číslo tuzemského účtu zve ejn ného v „Registru plátc
a identifikovaných osob“ (dle § ř6 ZDPH)
lh ta splatnosti faktury 30 dní
IČO a DIČ objednatele a poskytovatele, jejich p esné názvy a sídlo

P ílohou faktury musí být p íslušný p edávací protokol dle čl. 4. odst. 4.5. této smlouvy.
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9.4.

Splatnost faktury se stanovuje v délce 30 dn ode dne doručení vystavené faktury mající všechny
stanovené náležitosti objednateli.

9.5.

V p ípad , že faktura nebude spl ovat náležitosti dle této smlouvy, je objednatel oprávn n vrátit
fakturu poskytovateli k oprav či dopln ní, p ičemž lh ta splatnosti počne b žet až doručením nového
da ového dokladu objednateli.

9.6.

Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné
správ a o zm n n kterých zákon , osobou povinnou spolup sobit p i výkonu finanční kontroly.
Zhotovitel je povinen poskytnout p i výkonu finanční kontroly součinnost a poskytnout p ístup ke všem
dokument m souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetn dokument
podléhajících ochran podle zvláštních právních p edpis . Za účelem ádného spln ní této povinnosti
je zhotovitel povinen smluvn zavázat i všechny své p ípadné poddodavatele.

9.7.

Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetn jejích dodatk , originály
účetních doklad a dalších doklad vztahujících se k realizaci p edm tu této smlouvy po dobu 10 let
ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám
oprávn ným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu doklad souvisejících s pln ním této smlouvy.

9.8.

Zhotovitel, je-li plátcem DPH, se zavazuje, že na jím vydaných da ových dokladech bude uvád t
pouze čísla tuzemských bankovních účt , která jsou správcem dan zve ejn na zp sobem
umož ujícím dálkový p ístup (§ řŘ písm. d) ZDPH). V p ípad , že da ový doklad bude obsahovat
jiný než takto zve ejn ný tuzemský bankovní účet, má objednatel právo ponížit platbu zhotoviteli
uskuteč ovanou na základ této smlouvy o p íslušnou částku DPH a současn je oprávn n odvést
částku DPH z p íslušného pln ní p ímo na účet finančnímu ú adu. Smluvní strany si sjednávají, že
takto zhotoviteli nevyplacenou částku DPH odvede správci dan sám objednatel v souladu
s ustanovením § 10řa ZDPH.

9.9.

V p ípad , že se zhotovitel stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu § 106a ZDPH, je
objednatel oprávn n odvést částku DPH z p íslušného pln ní p ímo na účet finančnímu ú adu, a to
v návaznosti na § 10ř a 10řa ZDPH. V takovém p ípad tuto skutečnost objednatel oznámí zhotoviteli
a úhradou DPH na účet finančního ú adu se pohledávka zhotovitele za objednatelem v částce
uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za uhrazenou. Skutečnost, že
se zhotovitel stal tzv. nespolehlivým plátcem DPH, bude ov ena z ve ejn dostupného registru, což
zhotovitel výslovn akceptuje a nebude činit sporným.

9.10. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu pop . do DS uvedené v záhlaví
a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.
9.11. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské sm rnice
2014/55/EU faktura, která byla vystavena, p edána a p ijata ve strukturovaném elektronickém formátu,
jenž umož uje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou normou pro
elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017.
10.

SMLUVNÍ POKUTY

10.1. V p ípad porušení povinností dle této smlouvy má objednatel nárok na zaplacení smluvních pokut
dle tohoto článku ze strany zhotovitele. Nárok na smluvní pokuty je možné uplatnit kumulativn .
10.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla bez DPH dle čl. 3.1.
této smlouvy za každý i jen započatý kalendá ní den prodlení se spln ním kterékoliv ze lh t
sjednaných v čl. 4. odst. 4.1. a 4.2. této smlouvy.
10.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z hodnoty pojistného limitu
uvedeného v čl. 7. odst. 7.4. této smlouvy, v p ípad , že pojistná smlouva dle článku 7. odst. 7.4. této
smlouvy v dob účinnosti této smlouvy nebude platná či účinná, a to za každý den trvání porušení
povinnosti dle čl. 7. odst. 7.4. této smlouvy.

Stránka 6 z 9

SOD – DÚR „II/16ř Radešov – Rejštejn, rekonstrukce“

10.4. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na n vznikl
nárok.
10.5. Objednatel je oprávn n započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nárok na zaplacení
smluvních pokut či nárok na náhradu škody v či jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce
zhotovitele.
10.6. Ustanovení o smluvních pokutách v této smlouv se nijak nedotýká nárok na náhradu škody.
11.

ZM NA SMLOUVY

11.1. Tuto smlouvu lze m nit pouze písemným oboustrann potvrzeným ujednáním výslovn nazvaným
„Dodatek ke smlouv “ a očíslovaným podle po adových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují
za podklad ke zm n smlouvy, nikoliv za její zm nu.
11.2. Nastanou-li u n které ze stran skutečnosti bránící ádnému pln ní této smlouvy, je povinna druhé
stran to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání smluvních stran.
12.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

12.1. Ob smluvní strany jsou oprávn ny odstoupit od této smlouvy v p ípadech stanovených zákonem.
12.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávn n v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy
písemn odstoupit z d vodu jejího porušení zhotovitelem.
12.3. Objednatel je dále oprávn n odstoupit od této smlouvy v p ípad že:
a) zhotovitel písemn oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;
b) p íslušný soud pravomocn rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá
rozhodnutí o tom, že se zjiš uje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve
vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;
c) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. ř0/2012 sb., zákona o obchodních korporacích
nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s p íslušnými právními p edpisy.
12.4. Smluvní strany výslovn vylučují použití ust. § 25ř5 a § 2591 ve vztahu k možnosti odstoupení od
smlouvy.
13.

OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPC

A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI

13.1 Smluvní strany berou na v domí, že v souvislosti s uzav ením a pln ním této smlouvy dochází za
účelem zajišt ní komunikace p i pln ní smlouvy k vzájemnému p edání osobních údaj zástupc a
kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, p íjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo
a e-mailová adresa.
13.2 Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouv , p ípadn
v souvislosti s pln ním této smlouvy poskytly druhé smluvní stran o takovém zp sobu zpracování
jejich osobních údaj a současn o jejich právech, jež jako subjekt údaj v souvislosti se zpracováním
svých osobních údaj mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
13.3 Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti
s pln ním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou p ijdou do styku. Smluvní strany
jsou rovn ž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opat eních, jejichž zve ejn ní by
ohrozilo zabezpečení osobních údaj . Smluvní strany se současn zavazují zajistit, že budou v rámci
smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplat ovat zásady stanovené v zákon č. 110/201ř Sb.,
o zpracování osobních údaj a na ízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/67ř ze dne 27.
dubna 2016, o ochran fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údaj a volném pohybu
t chto údaj a o zrušení sm rnice ř5/46/ES (obecné na ízení o ochran osobních údaj ), které nabylo
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účinnosti dne 25. 5. 201Ř (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této
smlouvy.
13.4 Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zam stnanci a další osoby, které p ijdou do styku s
osobními údaji v souvislosti s pln ním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném
rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
13.5 Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údaj t etí
stran , které je nezbytné pro pln ní smlouvy nebo pln ní povinnosti stanovené právním p edpisem
nebo které bylo učin no se souhlasem subjektu údaj .
13.6 Postupy a opat ení se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lh ty ve smyslu
§ 2 písm. s) zákona č. 4řř/2004 Sb. o archivnictví a spisové služb a o zm n n kterých zákon , ve
zn ní pozd jších p edpis .
13.7 V p ípad , že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
a)

b)

objednatel jako správce osobních údaj dle zákona č. 110/201ř Sb., o zpracování osobních
údaj , a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údaj , že jeho údaje
uvedené v této smlouv zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
Uvedený subjekt osobních údaj si je v dom svého práva p ístupu ke svým osobním údaj m,
práva na opravu osobních údaj , jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy.
Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: http://www.suspk.eu/onas-a/informace-ohledne-gdpr/.

13.8 Smluvní strany se zavazují, že p i správ a zpracování osobních údaj
souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.
14.

budou dále postupovat v

ZÁV REČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Pro objednatele i dodavatele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plze ského
kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a ve ejn p ístupné na webových
stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-kestazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v p ípad rozporu
s Obchodními podmínkami p ednost a smluvní vztah se tedy bude vždy ídit prioritn ustanoveními
smlouvy.
14.2. Zhotovitel bere na v domí, že tato smlouva včetn všech jejích p íloh podléhá povinnému zve ejn ní
zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
14.3. Zhotovitel výslovn souhlasí s tím, že objednatel zve ejní úplné zn ní této smlouvy vč. p íloh, tj. tato
smlouva bude uve ejn na v podob obsahující i p ípadné osobní údaje nebo údaje napl ující
parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozd ji do uzav ení této smlouvy nesd lí
objednateli ty údaje, resp. části návrhu smlouvy (p íloh), jejichž uve ejn ní je zvláštním právním
p edpisem vyloučeno (nap . osobní údaje, údaje napl ující parametry obchodního tajemství nebo
d v rné informace ve smyslu ust. § 21Ř ZZVZ apod.), spolu s odkazem na konkrétní normu takového
zvláštního právního p edpisu a konkrétní d vody zákazu uve ejn ní t chto částí. ádn a d vodn
označené části smlouvy (p íloh) nebudou uve ejn ny, pop . budou p ed uve ejn ním znečiteln ny.
14.4. Spln ní povinnosti uve ejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
14.5. Zhotovitel je povinen uve ejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozd ji
do 3 m síc od jejího uzav ení, nebude-li tato smlouva zve ejn na objednatelem nejpozd ji do 30 dn
po jejím uzav ení.
14.6. Ob smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých
činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit.
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14.7. Objednatel je oprávn n p evád t svá práva a povinnosti vyplývající pro n j z této smlouvy na t etí
osoby a zhotovitel je povinen takový p evod bez výhrad respektovat.
14.8. Odpov
strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není p ijetím
nabídky na uzav ení této smlouvy, ani když podstatn nem ní podmínky nabídky.
14.9. Smlouva je vyhotovena v elektronické podob a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupc
smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohod stran lze smlouvu podepsat i
v listinné podob , v tomto p ípad bude smlouva sepsána ve t ech vyhotoveních, z nichž objednatel
obdrží dv vyhotovení. Smluvní strany se současn dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje
podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
 m že být tato smlouva zhotovitelem podepsána tak, že opat í vytišt nou smlouvu podpisem
oprávn né osoby a následn podepsanou smlouvu opat í autorizovanou konverzí dokumentu do
formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prost ednictvím datové schránky),
 nebo m že být tato smlouva zhotovitelem podepsána tak, že opat í vytišt nou smlouvu podpisem
oprávn né osoby a následn podepsanou naskenovanou smlouvu zašle elektronicky objednateli
(e-mailem nebo prost ednictvím datové schránky), zárove však musí doložit i origináln
podepsaný dokument a to bu osobn , nebo prost ednictvím poštovní p epravy na adresu sídla
objednatele.
14.10. Smlouva je uzav ena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzav ení, pokud
zvláštní právní p edpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.
15.

P ÍLOHY:

P íloha č. 1 – Nabídka
objednatel:

zhotovitel:

V Plzni dne

V Praze dne
Digitálně

Ing. Petr
Ing. Petr podepsal
Kučera
2021.03.23
Kučera Datum:
16:02:22 +01'00'

___________________________
Správa a údržba silnic Plze ského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální editel

___________________________

SG Geotechnika a.s.

Ing. Petr Kučera
člen p edstavenstva

podepsal
Mgr. Lucie Digitálně
Mgr. Lucie Bohátková
2021.03.23
Bohátková Datum:
18:17:01 +01'00'

___________________________

SG Geotechnika a.s.
Mgr. Lucie Bohátková
člen p edstavenstva
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