PROTOKOL O JEDNÁNÍ
v rámci veřejné zakázky zadané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:

NOVÁ MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO DOLNÍ
MĚCHOLUPY

Druh zadávacího řízení:

Jednací řízení bez uveřejnění

Předmět veřejné zakázky:

Služby

Režim veřejné zakázky:

Nadlimitní

Zadavatel:

Městská část Praha – Dolní Měcholupy

Sídlo zadavatele:

Dolnoměcholupská 168/37, 111 01 Praha 10 – Dolní
Měcholupy

IČO:

00231347

Osoba oprávněná jednat za
zadavatele:

Jiří Jindřich, starosta

Protokol sepsaný dne 5. 2. 2021 v rámci jednání k výše uvedené veřejné zakázce. Jednání komise proběhlo
formou webmeetingu.

1 Složení komise
Na toto jednání komise se dostavili následující členové či náhradníci komise:
•
•
•
•
•

Jiří Jindřich
Jana Doláková
Miroslav Ferkl
Igor Kovačević
Vladimír Študent

2 Neexistence střetu zájmů
Všechny přítomné osoby prohlašují, že nejsou ve střetu zájmu v souladu s ustanovením § 44 odst. 2 zákona a
byly poučeny o tom, že dojde-li ke střetu zájmů, jsou povinny toto bezodkladně oznámit zadavateli.
Žádná osoba není ve střetu zájmu a všechny osoby podepsaly čestné prohlášení o tom, že nejsou ve střetu
zájmů.
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3 Náplň jednání
Náplní jednání bylo posouzení nabídky, kterou zadavatel obdržel v rámci výše uvedené veřejné zakázky. Záznam
jednání je uveden na adrese: https://admin.webmeeting.cz/meeting/record-track?meetingId=5603&track=2

Toto jednací řízení je vedeno v souladu s § 65 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále „ZZVZ“) v návaznosti na soutěž, podle jejíchž soutěžních podmínek měl zadavatel v úmyslu veřejnou
zakázku zadat vybranému účastníkovi soutěže o návrh. Avizovaná výzva k podání nabídky je výsledkem jednání
zadavatele s účastníkem zadávacího řízení.
Předchozí jednání proběhla:
2. 11. 2020 - https://admin.webmeeting.cz/meeting/record-track?meetingId=5289&track=0
12. 11. 2020 - https://admin.webmeeting.cz/meeting/record-track?meetingId=5603&track=0
14. 12. 2020 - https://admin.webmeeting.cz/meeting/record-track?meetingId=5603&track=1

4 Posouzení splnění podmínek účasti
Název účastníka

Sídlo účastníka

IČO

architektonický ateliér PROJEKTOR
s.r.o.

Nad Kajetánskou 1634/28, 169 00 Praha 6

05021464

architektonický ateliér PROJEKTOR s.r.o.
Splnění podmínek základní způsobilosti bylo prokázáno v souladu se zákonem a zadávacími podmínkami.
Účastník doložil čestné prohlášení ke kvalifikaci v souladu se zadávacími podmínkami.
Obchodní podmínky a technické podmínky byly splněny v souladu se zákonem a zadávacími podmínkami.
Návrh smlouvy odpovídá výsledků jednání komise a je v souladu se zaslanou verzí smlouvy, která byla součástí
výzvy k podání nabídky. Účastník přiložil v souladu s výzvou návrh realizačního týmu, který je přílohou smlouvy.
Nabídka účastníka neobsahuje znaky mimořádně nízké nabídkové ceny. Cenová nabídka je v souladu s cenovou
nabídkou ze dne 22. 10. 2020 která byla podána ze strany dodavatele a je přílohu tohoto protokolu.
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Shrnutí:
Nabídka splnila všechny požadované podmínky účasti v souladu se zákonem a zadávací dokumentací. Komise
doporučuje zadavateli přidělit veřejnou zakázku účastníkovi architektonický ateliér PROJEKTOR s.r.o.

5 Mailové vyjádření jednotlivých členů komise
Členové komise připojuji své vyjádření formou mailu. Jejich mail bude tvořit nedílnou součást daného protokolu.

Přílohy:
- cenová nabídka účastníka ze dne 22. 10. 2020
- nabídka účastníka
- mailové vyjádření jednotlivých členů komise
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NOVÁ MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO DOLNÍ MĚCHOLUPY

Účastník
architektonický ateliér PROJEKTOR s.r.o.
Nad Kajetánkou 1634/28
169 00, Praha 6
IČO 05021464
zástupce: Ing. arch. Václav Matějka, jednatel
atelierprojektor.cz

Zadavatel
Městská část Praha - Dolní Měcholupy
Dolnoměcholupská 168/37
111 01 Praha 10 – Dolní Měcholupy
IČO 00231347
zástupce: Mgr. A. Jiří Jindřich, starosta
dolnimecholupy.cz

architektonický ateliér PROJEKTOR s.r.o.

info@atelierprojektor.cz

www.atelierprojektor.cz

Všeobecné údaje o účastníkovi
architektonický ateliér PROJEKTOR s.r.o.
Nad Kajetánkou 1634/28
169 00, Praha 6
IČO 05021464
DIČ CZ05021464
bankovní spojení - ČSOB 274421785/0300

Členové statutárního orgánu společnosti
Ing. arch. Václav Matějka, jednatel
Ing. arch. Eva Šarochová, jednatel

Kontaktní údaje
Ing. arch. Václav Matějka
+420 774 841 127, vaclav@atelierprojektor.cz
Nad Kajetánkou 1634/28
169 00, Praha 6
ID datové schránky: yhrujs8

Pověřená osoba
Ing. arch. Václav Matějka
+420 774 841 127, vaclav@atelierprojektor.cz

architektonický ateliér PROJEKTOR s.r.o.

info@atelierprojektor.cz

www.atelierprojektor.cz

Krycí list nabídky
Název veřejné zakázky:

NOVÁ MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO DOLNÍ
MĚCHOLUPY

Druh zadávacího řízení:

Jednací řízení bez uveřejnění

Předmět veřejné zakázky:

Služby

Režim veřejné zakázky:

Nadlimitní

Zadavatel:

Městská část Praha – Dolní Měcholupy

Osoba oprávněná k zastupování zadavatele:

Dolnoměcholupská 168/37, 111 01 Praha 10 – Dolní Měcholupy

Sídlo zadavatele:

00231347

IČO:

Jiří Jindřich, starosta

Název účastníka:

architektonický ateliér PROJEKTOR s.r.o.

Sídlo:

Nad Kajetánkou 1634/28, 169 00 Praha 6

IČ:

05021464

Osoba oprávněná jednat jménem či za
účastníka:

Ing. arch. Václav Matějka

Kontaktní e-mail:

vaclav@atelierprojektor.cz

ID datové schránky:

yhrujs8

Informace o skutečnosti, zdali se jedná o malý
či střední podnik1

Malý / střední2

CENA CELKEM BEZ DPH

24 758 000 Kč

DPH

5 199 180 Kč

CENA CELKEM VČETNĚ DPH

29 957 180 Kč

Ing.arch.
Václav
Matějka

Digitálně podepsal
Ing.arch. Václav
Matějka
Datum: 2021.02.04
20:41:33 +01'00'

…………………………………………………………………
(Obchodní firma, jméno a podpis osoby oprávněná jednat za účastníka - doplní účastník)

1

malý nebo střední podnik dle doporučení 2003/361/ES

2

Účastník zvolí jednu z variant

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Název dodavatele (vč. právní formy)

architektonický ateliér PROJEKTOR s.r.o.

Sídlo / místo podnikání

Nad Kajetánkou 1634/28, 169 00 Praha 6

IČ

05021464

DIČ

CZ05021464

Tímto čestné prohlašujeme, že disponujeme kompletní kvalifikaci v rámci veřejné zakázky s názvem
„NOVÁ MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO DOLNÍ MĚCHOLUPY“.

Ing.arch.
Václav
Matějka

Digitálně
podepsal Ing.arch.
Václav Matějka
Datum: 2021.02.04
20:41:51 +01'00'

…………………………………………………………………
(Obchodní firma, jméno a podpis osoby oprávněná jednat za účastníka - doplní účastník)

SMLOUVA O DÍLO
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

Městská část Praha - Dolní Měcholupy
se sídlem:

Dolnoměcholupská 168/37, 111 01 Praha 10

IČO:

00231347

DIČ:

CZ00231347

bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

2111281318/2700

zastoupené:

Mgr. A. Jiřím Jindřichem, starostou
dále jen jako „Objednatel“

na straně jedné
a

architektonický ateliér PROJEKTOR s.r.o.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod
sp. zn. C 269254
se sídlem:

Nad Kajetánkou 1634/28, 169 00 Praha 6

IČO:

05021464

DIČ:

CZ05021464

bankovní spojení:

ČSOB a.s.

číslo účtu:

274421785/0300

zastoupená:

Ing. arch. Václavem Matějkou, jednatel
dále jen jako „Zhotovitel“

na straně druhé
tuto
smlouvu o dílo
ke stavbě „NOVÁ MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO DOLNÍ MĚCHOLUPY“
ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
dále jen jako „Smlouva“

I. Úvodní ustanovení
1.1.

Smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení zdávaného v rámci jednacího řízení bez
uveřejnění dle ustanovení § 65 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen jako „ZZVZ“) a navazuje na soutěž o návrh podle ustanovení § 143 ZZVZ.

1.2.

Účelem (cílem) Smlouvy je na základě výsledku mezinárodní otevřené jednofázové projektové
architektonické soutěže o návrh „NOVÁ MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO DOLNÍ
MĚCHOLUPY“ dle ustanovení § 143 a násl. ZZVZ, vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek
pod evidenčním číslem zakázky Z2020-000408, připravit podklady pro realizaci stavby „Nová
mateřská a základní škola pro Dolní Měcholupy“ (dále jen jako „Stavba“), jejímž předmětem je
realizace novostavby areálu škol, tedy novostavba mateřské a základní školy v lokalitě Malý
háj. První místo v soutěži o návrh získala společnost architektonický ateliér PROJEKTOR
s.r.o., IČO: 05021464.

1.3.

Na práva a povinnosti neupravené Smlouvou se užije právní úprava stanovená zákonem
č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako
„občanský zákoník“), a tomuto právu či povinnosti odpovídající zvláštní právní předpis.

1.4.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu Smlouvy jsou v souladu se skutečností v
době uzavření Smlouvy.

1.5.

Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem platného oprávnění k podnikání podle zvláštního zákona
(živnostenské oprávnění), a to alespoň v rozsahu potřebném k realizaci předmětu Smlouvy.

1.6.

Smluvní strany se zavazují, že změny údajů uvedených v úvodu Smlouvy oznámí bez
prodlení opačné Smluvní straně.

II. Předmět smlouvy
2.1.

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dále vymezený
předmět plnění (dále jen jako „Dílo“) a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit dále
dohodnutou Cenu.

2.2.

Podkladem pro vypracování Díla bude soutěžní návrh architektonického ateliéru
PROJEKTOR s.r.o. odevzadaný v architektonické soutěži o návrh s názvem „NOVÁ
MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO DOLNÍ MĚCHOLUPY“, který počítá s možností
realizovat výstavbu Stavby po jednotlivých etapách dle soutěžních podmínek výše uvedené
soutěže o návrh. Projektová dokumentace bude tyto etapy od počátku zohledňovat, tak aby
v případě potřeby realizaci Stavby rozdělit na etapy, nebylo nutno upravovat předchozí fáze
projektu. Jednotlivé etapy na sebe musejí navazovat a být samostatně kolaudovatelné a
provozovatelné bez etap chybějících. Soutěžní studie bude doplněna o provozní připomínky
objednatele nesnižující hodnotu návrhu. Po písemném schválení finální verze studie
objednatelem se tato již nebude měnit.

2.3.

Dílem a jeho dílčími celky se rozumí zpracování následujících základních fází služeb (FS) při
vypracování projektové dokumentace v souladu se standardy služeb architekta a jeho
dokumentace pro navrhování staveb vydaných Českou komorou architektů (dostupné na
https://www.cka.cz/cs/cka/kontakty/pracovni-skupiny/ps-honorare/2017-standard-sluzebarchitekta), které jsou přílohou této Smlouvy a tvoří její součást,tedy
a)

FS 1 – Příprava projektu;

b)

FS 2 – Návrh stavby;

c)

FS 3 – Projekt pro umístění stavby;

d)

FS 4 – Projekt pro povolení stavby;

2.4.

e)

FS 5 – Projekt pro provádění stavby;

f)

FS 6 – Soupis prací a dodávek;

g)

FS 7 – Autorský dozor + dokumentace skutečného provedení stavby.

Součástí díle je rovněž zpracování projektu interiéru ve výše uvedeném standardu služeb
architekta, tedy:
a)

FS 1 – Příprava zakázky

b)

FS 2 – Výtvarná studie interiéru

c)

FS 3 – Definitivní souborné výtvarné, barevné a dispoziční řešení interiéru (včetně
případné účasti při stavebním řízení)

d)

FS 4 – Vypracování dokumentace pro provedení interiéru(zejména se jedná o
specifikaci prvků a materiálů, specifikaci poměru mezi navrhovanými a hotovými
výrobky)

e)

FS 5 – Spolupráce při zadání realizace interiéru dodavateli

f)

FS 6 – Výkon autorského dozoru při realizaci interiéru

g)

FS 7 – Spolupráce při ukončení díla a jeho uvedení do provozu a užívání

2.5.

Dále je součástí díla zpracování nadstandardních služeb a speciálních odborných služeb
spojených s plněním veřejné zakázky, např. obstaravatelskou činnost, provedení nezbytných
průzkumů a měření (v závislosti na typu a rozsahu), součinnost se zadavatelem, spolupráci se
zadavatelem při odstraňování vad a nedodělků a uvedení stavby do užívání.

2.6.

Podrobné požadavky Objednatele na předmět Smlouvy jsou dále vymezeny v příloze č. 1 této
Smlouvy.

2.7.

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn kdykoliv omezit případně opětovně
rozšířit do původně sjednaného rozsahu rozsah Díla dle této Smlouvy dle svých aktuálních
potřeb. Omezení rozsahu Díla dle této Smlouvy nastane okamžikem písemného oznámení
Zhotoviteli. V takovém případě se adekvátně sníží i cena Díla s ohledem na to, které fáze
služby budou realizovány, případně na základě vzájemné dohody, pokud omezení rozsahu
díla nebude na základě jednotlivých fází služby. Pokud Zhotovitel prokáže, že v souvislosti s
plněním té části Díla, o kterou byl předmět Díla dle této smlouvy takto omezen, vynaložil
náklady nebo mu vznikly jiné výdaje, bude mít nárok na jejich náhradu do výše prokazatelně
skutečně vynaložených nákladů. Objednatel je i přes takovéto omezení rozsahu Díla
oprávněn v budoucnu plnění dané části Díla po Zhotoviteli opětovně požadovat s tím, že
termín dokončení takové části Díla se adekvátně prodlouží dle dohody stran. Případná
náhrada nákladů, která bude Objednatelem Zhotoviteli v souvislosti s předchozím omezením
předmětu Díla o danou část Díla v souladu s tímto článkem vyplacena, bude po takovém
opětovném rozšíření předmětu Díla o takovou část Díla započtena na cenu dané části Díla.

2.8.

Pokud bude doba přerušení plnění části Díla dle čl. 2.7. delší než jeden rok, má Zhotovitel na
žádost nárok na zvýšení ceny zbývajících částí Díla o míru inflace vyjádřenou přírůstkem
průměrného ročního indexu spotřebitelských cen dle ČSU.

III. Plnění předmětu smlouvy
3.1.

Zhotovitel se zavazuje provést předmět Smlouvy řádně, včas a s náležitou odbornou péčí
(se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena) a Objednatel se mu
k tomu zavazuje poskytnout náležitou součinnost, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

3.2.

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v množství a kvalitě dohodnuté ve Smlouvě, jinak
v kvalitě, která odpovídá účelu Smlouvy.

Výkon autorského dozoru při výstavbě bude probíhat průběžně po dobu výstavby, a to
v rozsahu nezbytném pro řádné a včasné provedení Stavby. Cena za výkon autorského
dozoru je stanovena jako nejvýše přípustná za 2368 hodin přičemž překročí-li doba výkonu
autorského dozoru tuto dobu, dohodly se Smluvní strany na odměně za výkon autorského
dozoru po dobu převyšující předmětné období na ceně autorského dozoru ve výši 1000,- Kč
bez DPH za hodinu. Cena autorského dozoru který překročí rámec 2368 hodin bude hrazena
na základě skutečně provedené práce dle vzájemně odsouhlaseného výkazu práce a
fakturována každý měsíc.
3.3.

Zhotovitel se zavazuje Dílo Objednateli předat i v otevřeném upravitelném zdrojovém
elektronickém formátu, který umožní jeho další užití, dopracování či úpravu.

3.4.

Smluvní strany stanovují tyto zásady provádění plnění předmětu Smlouvy
a)

Zhotovitel bude svolávat výrobní výbory alespoň 1x měsíčně, pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak, a bude zajišťovat jejich konání na území hlavního města Prahy,
přičemž místo jednání obstarává na své náklady Zhotovitel, neurčí-li Objednatel místo
jednání u něj;

b)

Zhotovitel se zavazuje účastnit výrobních výborů osobně prostřednictvím členů svého
realizačního týmu;

c)

Zhotovitel se zavazuje ihned po doručení výzvy k plnění podle této Smlouvy a rovněž
ihned po vzniku takového stavu, neexistuje-li při doručení výzvy k plnění, písemně
sdělit Objednateli skutečnost, že mu v provedení Díla řádně a včas brání nebo i jen
takové plnění závažně ohrožuje absence nebo neúplnost podkladů předaných
Objednatelem nebo třetími osobami Zhotoviteli pro účely provádění Díla, přičemž se
má za to, že nesplněním této povinnosti na sebe Zhotovitel přebírá riziko provádění
Díla nikoliv řádně a včas, a to ze zavinění Zhotovitele; a

Plnění Díla dle této Smlouvy bude na straně Objednatele provádět realizační tým ve složení
stanoveném v příloze č. 2 této Smlouvy, přičemž pro doplnění či změnu realizačního týmu
postačí písemné oznámení této skutečnosti Zhotoviteli. Změna není změnou této Smlouvy,
a není proto potřeba uzavírat dodatek k ní.
Plnění Díla dle Smlouvy bude na straně Zhotovitele provádět realizační tým ve složení
stanoveném v příloze č. 3 této Smlouvy. Změna člena realizačního týmu je možná
d)

pouze osobou splňující totožný nebo kvalitativně vyšší formu a obor vzdělání
a totožnou nebo kvalitativně vyšší odbornou kvalifikaci, a zároveň

e)

po předchozím písemném schválení Objednatelem.

Na změnu poddodavatele Zhotovitele se tento odstavec použije obdobně.
Změna člena realizačního týmu není změnou této Smlouvy, a není proto potřeba uzavírat
dodatek k ní.

IV. Lhůty plnění předmětu smlouvy
4.1.

Zhotovitel se zavazuje v rámci každé níže specifikované fáze projektu předat Dílo
k předběžné kontrole nejpozději v uvedené lhůtě. Zhotovitel může dílo v rámci každé fáze
předat i před uplynutí lhůty. Objednatel následně ve lhůtě 30 dnů zašle Zhotoviteli soupis vad
a nedodělků s návrhem jejich dopracování. Zhotovitel po obdržení soupisu vad a nedodělků
odevzdá plnění ve lhůtě 30 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnout jinak. Plnění každé
fáze je ukončeno předáním plnění bez vad a nedodělků, o kterém bude stranami sepsán
předávací protokol.

4.2.

Dále uvedené lhůty mohou být prodlouženy na základě dohody smluvních stran, maximálně
však na dvojnásobek původně stanovené lhůty.

4.3.

Po předání části Díla v rámci každé fáze započne Zhotovitel práci na další fázi po písemném
pokynu Objednatele.
Zhotovitel se zavazuje předmět Smlouvy provést v následujících lhůtách
a)

Základní fáze služby:
i.

FS 1 – Příprava projektu: Předání k předběžné kontrole: do 90 dnů od
účinnosti smlouvy a převzetí všech podkladů od objednatele

ii.

FS 2 – Návrh stavby - dopracování soutěžní studie: Předání k předběžné
kontrole: do 90 dnů od účinnosti smlouvy a převzetí všech podkladů od
objednatele

iii.

FS 3 – Projekt pro umístění stavby: Předání k předběžné kontrole: do 120 dnů
od splnění předchozí fáze - tj. od písemného schválení finální verze studie
objednatelem

iv.

FS 4 – Projekt pro povolení stavby: Předání k předběžné kontrole: do 150 dnů
od pravomocného vydání územního rozhodnutí nebo písemného pokynu
Objednatele (v případě, že objednatel udělí pokyn před vydáním územního
rozhodnutí)

v.

FS 5 – Projekt pro provádění stavby: Předání k předběžné kontrole: do 180
dnů od pravomocného vydání stavebního povolení nebo písemného
pokynu Objednatele (v případě, že objednatel udělí pokyn před vydáním
stavebního povolení)

vi.

FS 6 – Soupis prací a dodávek: Předání k předběžné kontrole: do 60 dnů od
splnění předchozí fáze

vii. FS 7 – Autorský dozor + dokumentace skutečného provedení stavby: Bude
upřesněno dohodou smluvních stran dle výběru zhotovitele stavby
b)

součinnost při zadávacím řízení k veřejné zakázce po dobu realizace zadávacího
řízení, Zhotovitel bere na vědomí, že lhůta pro vysvětlení zadávací dokumentace
v případě dotazu dodavatele je 3 pracovní dny a je povinen poskytnout potřebnou a
včasnou součinnost nutnou pro dodržení této lhůty;

c)

výkon autorského dozoru po celou dobu výstavby.

d)

zpracování projektu interiéru:
i.

FS 1 – Příprava zakázky: Předání k předběžné kontrole: do 90 dnů od
písemného pokynu Objednatele k zahájení zpracování projektu interiéru,

ii.

FS 2 – Výtvarná studie interiéru: Předání k předběžné kontrole: do 90 dnů od
pravomocného vydání územního rozhodnutí nebo písemného pokynu
Objednatele (v případě, že objednatel udělí pokyn před vydáním územního
orzhodnutí)

iii.

FS 3 – Definitivní souborné výtvarné, barevné a dispoziční řešení interiéru
(včetně případné účasti při stavebním řízení): Předání k předběžné kontrole:
do 90 dnů od splnění předchozí fáze

iv.

FS 4 – Vypracování dokumentace pro provedení interiéru (zejména se jedná o
specifikaci prvků a materiálů, specifikaci poměru mezi navrhovanými a hotovými
výrobky): Předání k předběžné kontrole: do 150 dnů od splnění předchozí
fáze

v.

FS 5 – Spolupráce při zadání realizace interiéru dodavateli: Bude upřesněno
dohodou smluvních stran dle výběru dodavatele

vi.

FS 6 – Výkon autorského dozoru při realizaci interiéru: Bude upřesněno
dohodou smluvních stran dle výběru dodavatele

vii. FS 7 – Spolupráce při ukončení díla a jeho uvedení do provozu a užívání: Bude
upřesněno dohodou smluvních stran dle průběhu realizace interiéru
4.4.

Zhotovitel se zavazuje plnit Dílo dle této Smlouvy, resp. veškerá dílčí plnění, pro případ,
že tato Smlouva nestanoví určitou lhůtu bez zbytečného odkladu.

V. Místa plnění předmětu smlouvy
5.1.

5.2.

Místy plnění jsou
a)

ÚMČ Praha – Dolní Měcholupy, Dolnoměcholupská 168/37, Praha 10 (zejm. osobní
jednání Smluvních stran, předání Díla);

b)

místo/a konání výrobního výboru na územní hlavního města Prahy; a

c)

pro autorský dozor místo stavby vymezené dokumentací pro výběr zhotovitele.

Vznikne-li v průběhu plnění dle této Smlouvy potřeba provedení plnění na jiném než výše
uvedeném místě, má se za to, že se o místo plnění sjednané podle této Smlouvy jedná, je-li
na územní hlavního města Prahy, a doprava na něj je tak zahrnuta ve sjednané ceně Díla.

VI. Cena díla a platební podmínky
6.1.

Cena za zhotovení Díla v rozsahu čl. II. této Smlouvy je jako cena nejvýše přípustná, a to ve
výši:
[pozn. položky budou doplněny dle výsledku jednání v rámci JŘBU]
CENA CELKEM BEZ DPH
DPH
CENA CELKEM VČETNĚ DPH

24 758 000 Kč
5 199 180 Kč
29 957 180 Kč

Zhotovitel bude dále účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění
zdanitelného plnění, pokud je k jeho účtování povinen v souladu s právními předpisy.
Součástí ceny Díla není zhotovení vícetisků ani cena za výkon autorského dozoru nad dobu
uvedenou v čl. III. odst. 0 (bude řešeno samostatnou objednávkou). Součástí ceny Díla nejsou
také činnosti nad rámec standardních činností dle standardu služeb architekta.
Smluvní strany si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazují, že v případě vzniku
potřeby vícetisků budou vícetisky dodány Zhotovitelem dle dohody s Objednatelem za cenu
uvedenou v části C níže.
Smluvní strany si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazují, že v případě
nutnosti realizovat autorský dozor nad rámec 2368 hodin stanovených dle této smlouvy, bude
autorský dozor realizován dle potřeby Objednatele za cenu dle čl. 3.2. této smlouvy.
Smluvní strany si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazují, že v případě vzniku
potřeby realizace některé níže neuvedené nadstandartní služby dle standardu služeb
architekta, bude tato nadstandardní služba Zhotovitelem realizována dle dohody
s Objednatelem za cenu obvyklou a v rozsahu dle dohody stran.

Zpracování projektových dokumentací a zajištění inženýrských činností je rozčleněno
na fáze a každá fáze se sestává z dílčích plnění v návaznosti na časové a věcné
hledisko. U fází III. a IV. bude po schválení a převzetí dokumentace fakturována
příslušná část honoráře za projektovou dokumentaci. Honorář za obstaravatelskou
činnost bude fakturován po vydání územního rozhodnutí, resp. stavebního povolení.

A. Základní fáze služby

I. fáze: Příprava projektu
Cena I. fáze bez DPH
DPH

265 500 Kč
55 755 Kč

Cena I. fáze celkem včetně DPH

321 255 Kč

Fáze projektu se sestává z dílčích plnění dle standardu služeb architekta.
Fáze projektu se dále sestává z následujících služeb nad rámec standardu služeb
architekta:
a)

geodetické zaměření

b)

hydrogeologický průzkum

c)

inženýrsko geologický průzkum

d)

pedologický a radonový průzkum

Součástí uvedené ceny nejsou služby uvedené jako nadstandardní s výjimkou výše
uvedených bodů a) až d) a jejich případná realizace bude řešena samostatnou
objednávkou.
Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost v rozsahu standardu služeb architekta.

II. fáze: Návrh stavby
Cena II. fáze bez DPH
DPH
Cena II. fáze celkem včetně DPH

451 000 Kč
94 710 Kč
545 710 Kč

Fáze projektu se sestává z dílčích plnění dle standardu služeb architekta.
Součástí uvedené ceny nejsou služby uvedené jako nadstandardní.
Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost v rozsahu standardu služeb architekta.

III. fáze: Projekt pro umístění stavby, obstaravatelská činnost
Cena III. fáze bez DPH
DPH
Cena III. fáze celkem včetně DPH

3 982 000,- Kč
836 220,- Kč
4 818 220,- Kč

Cena obstaravatelské činnosti bez DPH

481 000,- Kč

DPH

101 010,- Kč

Cena obstar. činnosti celkem včetně DPH

582 010,- Kč

Fáze projektu se sestává z dílčích plnění dle standardu služeb architekta.
Součástí uvedené ceny nejsou služby uvedené jako nadstandardní.
Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost v rozsahu standardu služeb architekta.

IV. fáze: Projekt pro povolení stavby,obstaravatelská činnost
Cena IV. fáze bez DPH

5 840 000,- Kč

DPH

1 226 400,- Kč

Cena IV. fáze celkem včetně DPH

7 066 400,- Kč

Cena obstaravatelské činnosti bez DPH

481 000,- Kč

DPH

101 010,- Kč

Cena obstar. činnosti celkem včetně DPH

582 010,- Kč

Fáze projektu se sestává z dílčích plnění dle standardu služeb architekta.
Součástí uvedené ceny nejsou služby uvedené jako nadstandardní s výjimkou níže
uvedených a jejich případná realizace bude řešena samostatnou objednávkou. Součástí
uvedené ceny jsou následující nadstandardní služby:
a)

Studie oslunění a osvětlení

Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost v rozsahu standardu služeb architekta.

V. fáze: Projekt pro provádění stavby
Cena V. fáze bez DPH

8 494 500,- Kč

DPH

1 783 845,- Kč

Cena V. fáze celkem včetně DPH

10 278 345,- Kč

Fáze projektu se sestává z dílčích plnění dle standardu služeb architekta.
Součástí uvedené ceny nejsou služby uvedené jako nadstandardní.

Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost v rozsahu standardu služeb architekta.

VI. fáze: Soupis prací a dodávek
Cena VI. fáze bez DPH
DPH
Cena VI. fáze celkem včetně DPH

1 127 500,- Kč
236 775,- Kč
1 364 275,- Kč

Fáze projektu se sestává z dílčích plnění dle standardu služeb architekta.
Součástí uvedené ceny nejsou služby uvedené jako nadstandardní.
Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost v rozsahu standardu služeb architekta.

VII. fáze: Výkon autorského dozoru (AD) za 2368 hodin
Cena VII. fáze bez DPH
DPH
Cena VII. fáze celkem včetně DPH

1 185 500,- Kč
248 955,- Kč
1 434 455,- Kč

Cena za výkon autorského dozoru při realizaci Stavby je stanovena jako nejvýše přípustná za
2368 hodin a bude fakturována měsíčně vždy k poslednímu dni v měsíci nebo k datu
vystavení kolaudačního rozhodnutí.

B. Zpracování projektu interiéru

I. fáze: Příprava zakázky
Cena I. fáze bez DPH

98 000,- Kč

DPH

20 580,- Kč

Cena I. fáze celkem včetně DPH

118 580,- Kč

II. fáze: Výtvarná studie interiéru
Cena II. fáze bez DPH

612 500,- Kč

DPH

128 625,- Kč

Cena II. fáze celkem včetně DPH

741 125,- Kč

III. fáze: Definitivní souborné výtvarné, barevné a dispoziční řešení interiéru (včetně
případné účasti při stavebním řízení)
Cena III. fáze bez DPH

490 000,- Kč

DPH

102 900,- Kč

Cena III. fáze celkem včetně DPH

592 900,- Kč

IV. fáze: Vypracování dokumentace pro provedení interiéru (zejména se jedná o
specifikaci prvků a materiálů, specifikaci poměru mezi navrhovanými a hotovými
výrobky)
Cena IV. fáze bez DPH

637 000,- Kč

DPH

133 770,- Kč

Cena IV. fáze celkem včetně DPH

770 770,- Kč

V. fáze: Spolupráce při zadání realizace interiéru dodavateli
Cena V. fáze bez DPH

73 500,- Kč

DPH

15 435,- Kč

Cena V. fáze celkem včetně DPH

88 935,- Kč

VI. fáze: Výkon autorského dozoru při realizaci interiéru v rozsahu 980 hodin.
Cena VI. fáze bez DPH

490 000,- Kč

DPH

102 900,- Kč

Cena VI. fáze celkem včetně DPH

592 900,- Kč

Cena za výkon autorského dozoru při realizaci projektu interiéru je stanovena jako nejvýše
přípustná za 980 hodin a bude fakturována měsíčně vždy k poslednímu dni v měsíci nebo
k datu vystavení kolaudačního rozhodnutí.

VII. fáze: Spolupráce při ukončení díla a jeho uvedení do provozu a užívání
Cena VII. fáze bez DPH

49 000,- Kč

DPH

10 290,- Kč

Cena VI. fáze celkem včetně DPH

59 290,- Kč

C Vícetisky
Cena za zhotovení vícetisků není součástí celkové Ceny díla dle článku VI. této Smlouvy.
Cena za zhotovení vícetisků je určena součinem počtu stran vícetisků a jednotkové ceny pro:
Formát strany A4, jenž činí za 1 stranu A4
3,00 Kč bez DPH v černobílém tisku,
15,00 Kč bez DPH v barevném tisku.
Formát strany větší než A4 (velkoformátový tisk), jenž činí za 1 stranu
4,00 Kč bez DPH v černobílém tisku,
20,00 Kč bez DPH v barevném tisku.
6.2.

Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad po ukončení každé jednotlivé fáze, pokud není
v této smlouvě stanoveno jinak.

6.3.

Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad – musí obsahovat náležitosti daňového
dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, i další náležitosti požadované Objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:
- údaje Objednatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení Zhotovitele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo Smlouvy
- název Stavby, popř. číslo a název etapy
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)

6.4.

V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu a údaje uvedené
v bodě 6.3 tohoto článku, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k odstranění vad nebo k
doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené
či oprávněně vystavené faktury.

6.5.

Veškeré faktury budou vystaveny elektronicky a odeslány na e-mailovou adresu Objednatele:
vystavba@dolnimecholupy.cz. Faktury je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny
ÚMČ Praha - Dolní Měcholupy, Dolnoměcholupská 168/37, 111 01 Praha 10.

6.6.

Splatnost faktur činí 30 dní od jejího doručení Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den
odpisu platby z účtu Objednatele.

VII. Součinnost
7.1.

Objednatel se zavazuje, že v době provádění Díla se bude účastnit všech jednání, týkajících
se tohoto Díla, na která bude Zhotovitelem pozván. Dále se Objednatel zavazuje poskytnout

Zhotoviteli pro vytvoření Díla další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě
požadovat, a to na základě důvodného požadavku Zhotovitele doručeného v přiměřeném
předstihu Objednateli, nejméně 3 pracovní dny předem.
7.2.

Objednatel dodá Zhotoviteli veškeré dostupné podklady stávajícího stavu řešeného objektu a
dotčeného území, které má k dispozici, a zajistí technickou pomoc při doplnění stávajících
podkladů. Objednatel nejpozději při podpisu této Smlouvy dodá veškeré doplňující připomínky
a požadavky k soutěžnímu návrhu, které však musí být v souladu s technickými požadavky
dle přílohy č. 1 této Smlouvy ke dni podpisu této Smlouvy.

7.3.

Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které Zhotoviteli předal nebo předá, jsou
bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.

7.4.

Objednatel zabezpečí ve vlastní režii, v součinnosti se Zhotovitelem, dostatečnou součinnost
potřebnou pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, stavebního povolení včetně
jeho dokladové části a pravomocného stavebního povolení či jiného obdobného povolení.

7.5.

Objednatel bude Zhotovitele informovat o všech změnách, které mu budou známy a mohou
ovlivnit výsledek prací na Díle.

VIII. Odpovědnost za vady a záruční podmínky
8.1.

Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá požadavkům stanoveným ve Smlouvě.

8.2.

Zhotovitel odpovídá za vady Díla, jež má Dílo v době předání.

8.3.

Zhotovitel odpovídá také za vady Díla, které se vyskytly v Záruční době.

8.4.

Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku v délce 60 měsíců (dále jen jako „Záruční doba“).

8.5.

Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí jednotlivého dílčího celku bez vad
a nedodělků.

8.6.

Vada (její oznámení) bude Objednatelem písemně uplatněna e-mailem, datovou schránkou
nebo poštou.

8.7.

Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady. Objednatel je oprávněn
oznámit vadu kdykoliv během záruční doby.

8.8.

E-mail pro uplatnění vady je info@atelierprojektor.cz. Adresa datové schránky je yhrujs8.
Adresa pro doručení oznámení o vadě poštou je Nad Kajetánkou 1634/28, 169 00 Praha 6.
V případě změny výše uvedené adresy je Zhotovitel povinen její změnu Objednateli písemně
oznámit nejméně 3 pracovní dny před její změnou, a to pod pokutou 5.000,- Kč za každý den
prodlení.

8.9.

Zhotovitel je povinen
a)

započít s odstraněním oznámené vady Díla nebo jeho části zjištěné v průběhu
výstavby do 3 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě a provést její
odstranění nejpozději do 14 kalendářních dnů, nebo

b)

odpovědět na dotazy v rámci výběru zhotovitele Stavby ve veřejné zakázce nejpozději
do 2 pracovních dnů ode dne jejich doručení a odstranit případnou vadu dokumentace
bez zbytečného odkladu.

8.10.

Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady.

8.11.

V případě, že Zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle tohoto článku, je Objednatel
oprávněn objednat odstranění vady u třetí osoby. Zhotovitel je povinen uhradit náklady na
odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování Objednatelem.

8.12.

V případě vzniku újmy při odstraňování záruční vady, je ji Zhotovitel povinen nahradit v plné
výši, a to do tří dnů od jejich uplatnění Objednatelem.

8.13.

Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které byly způsobené použitím podkladů poskytnutých
Objednatelem a Zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost
anebo na ně upozornil Objednatele a ten na jejich použití trval. Zhotovitel má však povinnost
vynaložit veškeré úsilí ke zjištění případné nevhodnosti poskytnutých podkladů či pokynů
Objednatele. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn
udělovat Zhotoviteli pokyny k provádění díla.

IX. Pojištění
9.1.

Zhotovitel se zavazuje mít, a to alespoň pro předmětné Dílo, sjednáno pojištění profesní
odpovědnosti za vady projektů a škody způsobené vadami projektů. Minimální limit pojistného
plnění činí 15 milionů Kč z jedné pojistné události (dále jen jako „Minimální výše pojistného
plnění“).

9.2.

Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění v Minimální výši pojistného plnění po celou dobu
plnění předmětu dle této Smlouvy a dále po dobu alespoň pěti let ode dne předání a převzetí
Díla bez vad a nedodělků.

9.3.

Pojištěn bude zároveň každý poddodavatel a pojistné podmínky nebudou vylučovat plnění
pojistitele pro případ vad projektů způsobených třetími osobami

9.4.

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli na jeho žádost pojistnou smlouvu k nahlédnutí do 2
pracovních dnů ode dne doručení výzvy Objednatele. Namísto pojistné smlouvy je Zhotovitel
oprávněn předložit pojistný certifikát vystavený pojišťovnou, pokud bude obsahovat veškeré
informace dle této Smlouvy.

9.5.

Zhotovitel je povinen o každé změně pojistné smlouvy písemně uvědomit Objednatele.

X. Smluvní sankce
10.1.

Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit
a)

smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý i započatý den prodlení s plněním, a to
i dílčí části Díla;

b)

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním
vady Díla;

c)

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s předáním, a to i
dílčí části Díla;

d)

smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každou změnu realizačního týmu Zhotovitele
provedenou bez předchozího schválení Objednatelem;

e)

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jiné porušení této Smlouvy, není-li
v konkrétním ustanovení stanovena sankce odlišně.

10.2.

Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávkám Zhotovitele. V případě, že
taková pohledávka neexistuje, bude Objednatelem vystavena a Zhotovitelem bezodkladně
uhrazena faktura.

10.3.

Sankčními ujednáními podle Smlouvy nejsou dotčena jiná práva Objednatele a Zhotovitele
(zejm. právo na náhradu újmy v plné výši vedle práva na smluvní pokutu).

XI. Autorské dílo a licence k jeho užití
11.1.

Dílo provedené Zhotovitelem na základě této Smlouvy, včetně jeho návrhu či konceptu je
autorským dílem v souladu s autorským zákonem. Zhotovitel uděluje v souladu s ustanovením
§ 2358 a násl. NOZ Objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva Dílo užít v rozsahu
stanoveném touto Smlouvou (dále jen „výhradní licence“) s tím, že Objednatel není povinen
poskytnutou výhradní licenci využít. Výhradní licence je poskytnuta s neomezeným územním
rozsahem. Za účelem odstranění jakýchkoli pochybností se autorským dílem architektonickým
pro účely této Smlouvy rozumí Dílo popsané shora v této Smlouvě. Objednatel není oprávněn
udělit podlicenci k užití Díla nebo jeho části třetí osobě bez písemného souhlasu Zhotovitele,
vyjma budoucího zhotovitele Stavby pro účely zhotovení dokumentace skutečného provedení
Stavby nebo v případě, že tak předpokládá tato Smlouva.

11.2.

Objednatel není oprávněn upravit či měnit shora popsané autorské dílo nebo jeho část. V
rámci poskytnuté licence je Objednatel zejména oprávněn užít shora popsané autorské dílo k
územnímu a stavebnímu řízení, pro vydání stavebního povolení, pro zhotovení dokumentace
pro provádění stavby, pro účely provedení Stavby samé, a to v celku nebo v části, a pro výkon
souvisejícího autorského dozoru Zhotovitelem, pro uvedení Stavby do provozu a užívání a pro
kolaudaci Stavby, to vše dle uvážení Objednatele, pokud tím nebude porušen smysl a účel
této Smlouvy, k pořízení jiných rozmnoženin a napodobenin Díla nežli stavby samé, a to trvale
nebo dočasně jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě s tím, že originál grafického
zobrazení autorského díla je vlastnictvím Objednatele a za podmínky, že nebude takové užití
v rozporu se smyslem a účelem této smlouvy a v rozporu s dobrými mravy.

11.3.

Objednatel má právo shora uvedené dokumentace stanovené touto Smlouvou neomezeně
množit pro vlastní potřebu a předat kopie dokumentace pro provádění stavby nebo jejich částí
třetím osobám za účelem zabezpečení zadávacích řízení podle ZZVZ, či za účelem zhotovení
Stavby nebo její části. Objednatel je oprávněn Dílo užít k účelu předpokládanému touto
Smlouvou všemi známými způsoby užití, včetně neomezeného šíření, a to v časově a územně
neomezeném rozsahu a všemi prostředky komunikace.

11.4.

Odměna za licenci k užití Díla je zahrnuta v celkové ceně Díla. Licence k částem Díla
přechází na Objednatele okamžikem zaplacení ceny příslušné části Díla.

11.5.

Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací)
zůstávají ve vlastnictví Zhotovitele, ať jsou stavby, pro které byly připraveny, provedeny či
nikoli. Objednateli náleží řádně autorizované kopie dokumentace včetně reprodukovatelných
kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) pro
informaci a jako návod k vlastnímu užívání Díla.

11.6.

V případě, že Zhotovitel nebude po dobu tří po sobě jdoucích měsíců poskytovat Objednateli
součinnost, souhlasí Zhotovitel s tím, že po písemném oznámení Objednatele na Objednatele
přechází převoditelná autorská práva Zhotovitele, jeho zaměstnanců a podzhotovitelů, která
souvidí s Dílem v takovém rozsahu, aby Objednatel mohl dokončit realizaci Díla i za pomoci
třetí osoby bez účasti Zhotovitele. Svolení k užití Díla pro účely tohoto ustanovení Smlouvy
uděluje Zhotovitel Objednateli jako výhradní, časově a místně neomezené. Objednatel či jím
určená třetí osoba je v případě postupu podle tohoto článku oprávněna bez místního a
časového omezení upravit či měnit shora popsané autorské Dílo nebo jeho část takovým
způsobem, který podstatně nesníží hodnotu Díla. V případě postupu podle tohoto ustanovení
smlouvy náleží Zhotoviteli odměna ve výši:
a)

Při předání autorských práv před vyhotovením dokumentace pro územní rozhodnutí:
1 810 000,- Kč

b)

Při předání autorských práv před vyhotovením dokumentace pro stavební povolení:
1 420 000,- Kč

c)

Při předání autorských práv před vyhotovením dokumentace pro provádění stavby:
840 000,- Kč

Výkon autorského dohledu nad zachováním kvality autorského díla dle ustanovení § 11
odst. 3 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v případě postupu podle tohoto článku,
je povinen zajistit Zhotovitel, a to v ceně 1000, - Kč bez DPH za jednu hodinu.

XII. Ostatní a závěrečná ustanovení
12.1.

Nestanoví-li tato Smlouva jinak, doručují se veškeré písemnosti na adresu Objednatele nebo
Zhotovitele uvedenou v této Smlouvě. Pokud v průběhu plnění této Smlouvy dojde ke změně
adresy některé ze Smluvních stran, je povinna tato Smluvní strana neprodleně písemně
oznámit druhé Smluvní straně tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.
Nebyl-li Objednatel nebo Zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost
se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si adresát zásilku
do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení.

12.2.

Práva Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 10 let
ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

12.3.

Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření
Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy.
Kromě ujištění, která si Smluvní strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních
stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou
najevo a o kterých neposkytla protější Smluvní strana informace při jednání o Smlouvě.
Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla protější Smluvní stranu ve
skutkový omyl ohledně předmětu Smlouvy.

12.4.

Smluvní 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, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o
celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

12.5.

Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou Smluvní stran.

12.6.

Smluvní vztah lze také ukončit
a)

písemnou výpovědí Objednatele s 1 měsíční výpovědní dobou, a to i bez uvedení
důvodu,

b)

písemnou výpovědí Zhotovitele s 1 měsíční výpovědní dobou, a to v případě, že
Zhotovitel neobdrží od Objednatele pokyn k byť dílčímu plnění ze Smlouvy nejméně
po dobu 1 roku od okamžiku ukončení posledního plnění nebo uzavření Smlouvy,
nebylo-li plněno vůbec.

Výpovědní doba začíná běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé Smluvní
straně.
Tímto ustanovením nejsou dotčeny zvláštní důvody ukončení smluvního závazku stanovené
obecnými či zvláštními právními předpisy.
Ukončením této Smlouvy nejsou dotčena práva Smluvních stran požadovat smluvní sankce
dle čl. X této Smlouvy, zákonné úroky z prodlení a/nebo náhradu škody a jiné újmy.
I po ukočení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytovat autorský dohled nad zachováním

kvality autorského díla dle ustanovení § 11 odst. 3 autorského zákona. Ukončení této
Smlouvy nemá vliv na poskytnuté licence dle čl. XI této Smlouvy.

12.7.

Neplatnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost celé Smlouvy.

12.8.

Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této Smlouvy primárně smírnou
cestou. Všechny spory vyplývající z této Smlouvy a s touto Smlouvou související, a to včetně
sporů týkajících se její platnosti, se budou řešit u věcně a místě příslušného soudu v České
republice. Smluvní strany se dohodly na tom, že v rozsahu, ve kterém to připouští právní
předpisy, je místně příslušným soudem ve všech případech soud Objednatele.

12.9.

Smlouvu lze měnit nebo rušit pouze písemnou formou.

12.10. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv
(CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních
stranách, předmětu Smlouvy, číselném označení Smlouvy, datech podpisu a plný text
Smlouvy. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
12.11. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami (poslední z nich).
12.12. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o
registru smluv“). Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Smlouvy dle zákona o
registru smluv zajistí Objednatel.
12.13. Smluvní strany ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), berou na
vědomí, že smlouva obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávající si, že s jejich uvedením
souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje
obecné nařízení o ochraně osobních údajů a ochrana osobních údajů v této Smlouvě
obsažených řídí právy a povinnostmi vyplývajícími z tohoto nařízení.
12.14. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro
tento účel si sjednávající, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v
této Smlouvě žadatelům.
12.15. Objednatel potvrzuje, že uzavření této Smlouvy schválilo Zastupitelstvo MČ Praha - Dolní
Měcholupy usnesením č. [číslo usnesení] ze dne [datum].
pozn.: údaj doplní zadavatel před uzavřením smlouvy
12.16. Přílohy Smlouvy:
příloha č. 1: Podrobné požadavky Objednatele na Dílo dle této Smlouvy
příloha č. 2: Složení realizačního týmu Objednatele pozn.: údaj doplní zadavatel před
uzavřením smlouvy
příloha č. 3: Složení realizačního týmu Zhotovitele
Příloha č. 4: Standard služeb architekta a jeho dokumentace pro navrhování staveb vydaných
Českou komorou architektů pozn.: údaj doplní zadavatel před uzavřením smlouvy

za Objednatele:

Zhotovitel/za Zhotovitele:

V Praze

V Praze

_________________________
Mgr. A. Jiří Jindřich
Starosta MČ Praha - Dolní Měcholupy

Ing.arch.
Václav
Matějka

Digitálně
podepsal Ing.arch.
Václav Matějka
Datum: 2021.02.04
20:42:49 +01'00'

_________________________
Ing. arch. Václav Matějka
jednatel
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Ing. arch. Václav Matějka
ČKA 04 207
Ing. arch. Eva Šarochová

HIP (hlavní inženýr projektu)
Ing. Tomáš Řičař
ČKAIT 0011230
poddodavatel
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Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
pořadovým číslem 106008_015400, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Vstup bez viditelného prvku.
Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: DANA MATOUŠKOVÁ
Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: Praha 6
Česká pošta, s.p. dne 04.11.2020

133303018-10760-201104100850

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
pořadovým číslem 133085807-246-201026103359, skládající se z 3 listů, se doslovně shoduje s
obsahem vstupu.
Vstup bez viditelného prvku.
Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: MARCELA MÜLLEROVÁ
Vystavil: Městská část Praha 6
Pracoviště: Městská část Praha 6
V Praze dne 26.10.2020

133085807-246-201026103359

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod
pořadovým číslem 106008_015401, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Vstup bez viditelného prvku.
Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: JAN DRAGOUN
Vystavil: Česká pošta, s.p.
Pracoviště: Praha 6
Česká pošta, s.p. dne 04.11.2020

133303090-209212-201104100649

Finanční úřad pro hlavní město Prahu
Štěpánská 28
111 21 PRAHA 1
Územní pracoviště pro Prahu 6
Nábř.Kpt.Jaroše 1000/7
170 00 PRAHA 7
Čj.:
7858752/20/2006-51524-111851
Vyřizuje:
Hubínková Jana
Oddělení vyměřovací IV
Telefon:
220 363 342
č. dveří:
342

Praha
dne
Elektronicky podepsáno
22. 10. 2020
Plichtová Naděžda
vedoucí oddělení

DIČ: CZ05021464
architektonický ateliér PROJEKTOR s.r.o.

Nad Kajetánkou 1634/28
PRAHA 6 - BŘEVNOV
169 00 PRAHA 69

P O T V R Z E N Í

Shora uvedený správce daně na základě žádosti o vydání potvrzení
podle § 66 odst. 1 a § 67 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád,
ve znění pozdějších předpisů o neexistenci daňových nedoplatků výše
uvedeného daňového subjektu zaevidované dne 14.10.2020
pod č.j. 7745748/20/2006-51524-111851,
potvrzuje ke dni 20.10.2020
neexistenci daňových nedoplatků
vůči orgánům Finanční správy České republiky.

L.S.

Naděžda Plichtová
vedoucí oddělení

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI – SPOTŘEBNÍ DAŇ A
VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

Zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon)

„Nová mateřská a základní škola pro Dolní Měcholupy“
Uchazeč (obchodní název): architektonický ateliér PROJEKTOR s.r.o.
Adresa, sídlo, místo podnikání: Nad Kajetánkou 1634/28, 169 00 Praha 6
IČ: 05021464
DIČ: CZ05021464
Telefon, fax: +420 774 841 127
e-mail: vaclav@atelierprojektor.cz
Jméno oprávněné osoby: Ing. arch. Václav Matějka

V souladu s vyhlášenými podmínkami zadavatele ke shora uvedenému zadávacímu řízení prokazuji jako
oprávněná osoba uchazeče splnění tohoto požadavku zadavatele předložením níže uvedeného prohlášení
takto:
Čestně prohlašuji, že



nemám v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky ve vztahu ke spotřební dani, a to jak v České
republice, tak v zemi svého sídla (v souladu s § 74 odst. 1 písm. b) zákona)



nemám v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
veřejné zdravotní pojištění (v souladu s § 74 odst. 1 písm. c) zákona)

V Praze, dne 03. 02. 2021

Ing. arch. Václav Matějka
jméno a podpis statutárního zástupce uchazeče

Ing.arch.
Václav
Matějka

Digitálně
podepsal Ing.arch.
Václav Matějka
Datum: 2021.02.04
20:37:40 +01'00'

adresát:

Váš dopis značky/ze dne
14. 10. 2020

Naše značka (č.j)
42013/1822612/20/313/004/Prů

architektonický ateliér
PROJEKTOR s.r.o.
Nad Kajetánkou 1634/28
169 00 Praha 6 - Břevnov
ID DS yhrujs8

Vyřizuje linka
Průšová/284 005 233

V Praze dne
16. 10. 2020

Potvrzení o stavu nedoplatků na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti, penále a přirážce k pojistnému
Potvrzujeme, že právnická osoba:
architektonický ateliér PROJEKTOR s.r.o., Nad Kajetánkou 1634/28, 169 00 Praha 6 - Břevnov
IČ: 05021464
nemá ke dni 16. 10. 2020 nedoplatek na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, penále a přirážce k pojistnému.
Výše uvedená právnická osoba neprochází evidencí ČSSZ.
Toto potvrzení se vydává na vlastní žádost právnické osoby.

Ivana Hypšmanová
vedoucí územního pracoviště

Tento výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepsal "MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE" dne 21.9.2020 v 10:57:18. EPVid:0E7G/1gxdKoNTLj1GPtmvg

Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 269254

Datum vzniku a zápisu:
Spisová značka:
Obchodní firma:
Sídlo:
Identifikační číslo:
Právní forma:
Předmět podnikání:

25. dubna 2016
C 269254 vedená u Městského soudu v Praze
architektonický ateliér PROJEKTOR s.r.o.
Nad Kajetánkou 1634/28, Břevnov, 169 00 Praha 6
050 21 464
Společnost s ručením omezeným
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
projektová činnost ve výstavbě

Statutární orgán:
Jednatel:
Ing. arch. VÁCLAV MATĚJKA, dat. nar. 27. listopadu 1984
Vídeňská 18, Klatovy IV, 339 01 Klatovy
Bydliště: Nad Kajetánkou 1634/28, Břevnov, 169 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 25. dubna 2016
Jednatel:

Počet členů:
Způsob jednání:
Společníci:
Společník:

Podíl:

Společník:

Podíl:

Základní kapitál:

Ing. arch. EVA ŠAROCHOVÁ, dat. nar. 24. února 1986
Sobětice 37, 339 01 Klatovy
Bydliště: Nad Kajetánkou 1634/28, Břevnov, 169 00 Praha 6
Den vzniku funkce: 25. dubna 2016
2
Za společnost jedná každý jednatel společnosti samostatně.
Ing. arch. VÁCLAV MATĚJKA, dat. nar. 27. listopadu 1984
Vídeňská 18, Klatovy IV, 339 01 Klatovy
Bydliště: Nad Kajetánkou 1634/28, Břevnov, 169 00 Praha 6
Vklad: 10 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 50%
Ing. arch. EVA ŠAROCHOVÁ, dat. nar. 24. února 1986
Sobětice 37, 339 01 Klatovy
Bydliště: Nad Kajetánkou 1634/28, Břevnov, 169 00 Praha 6
Vklad: 10 000,- Kč
Splaceno: 100%
Obchodní podíl: 50%
20 000,- Kč

Údaje platné ke dni: 21. září 2020 03:36
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