SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:
1. Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojeni:
Kontakt:

Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408. 502 00 Hradec Králové
PaedDr. Jindřichem Vedlichem. Ph.D., náměstkem primátora
00268810
CZ00268810
Komerční banka, a.s. pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426511/0100
Ing. arch. Petr Bruna, vedoucí odboru hlavního architekta
tel.: +420 731 131 181
a

2. Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Spisová značka:
Bankovní spojení:

NDCon s.r.o.
Zlatnická 10/1582. 110 00 Praha 1
Ing. Robertem Michkem. jednatelem společnosti
64939511

Kontakt:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon"), tuto smlouvu o dílo (dále jen
„smlouva"):
I.
Úvodní ustanovení
1. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené
v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými
právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez
dalšího tuto smlouvu o dílo.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná
k provedení díla dle této smlouvy, a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této
smlouvy.
3. Tato smlouva se uzavírá za účelem rozpracování aktuálně pořízené studie
proveditelnosti plošného zklidňování dopravy v Hradci Králové od spol NDCON
s.r.o. do formy podrobného návrhu dopravně organizačního a stavebně
technického řešení v dopravním prostoru pozemní komunikace, které bude mít vliv
na chování řidičů a na dynamiku jejich jízdy v souladu s funkčními požadavky jak

komunikace samotné, tak jejího okolí, ve vybraných oblastech města - Malšovice,
Malšova Lhota a oblast Stříbrného rybníku.
4. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Rady města Hradec Králové č.
RM/2017/211 a výsledků zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu.
II.
Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo:
„Plošné zklidňování dopravy v Hradci Králové - etapa 1“ (studie)
(dále jen „dílo")
v plném rozsahu určeném zadáním objednatele z dubna 2017 a v souladu s
nabídkou zhotovitele ze dne 22. 5. 2017, které jsou přílohami této smlouvy.
2. Dílo sestává z vypracování níže uvedených částí:
• návrh řešeni ve formě podrobné studie, jako podkladu pro navazující
projektové stupně (DUR. DSP, atd.)
• návrh dopravního značeni pro stanovení místní úpravy provozu na
pozemních komunikacích
• dokladová část - projednání a odsouhlasení s dotčenými orgány a subjekty odbor dopravy města Hradec Králové a Dl Policie ČR
3. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna
související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla.
Součástí předmětu plnění smlouvy jsou tak i práce blíže nespecifikované, které
jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své
kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace
se nedá dílo řádné dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu
díla.
4. Zhotovitel se dále v rámci plněni této smlouvy zavazuje spolupracovat s
objednatelem při navazujících stupních projektové dokumentace, bude-li
objednatelem osloven.
5. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vicepráce), budou realizovány, jen pokud
o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.
III.
Podklady pro provedení díla
1. Podklady pro provedení díla jsou:
•
•
•
•
•
•
•

zadání objednatele z dubna 2017
nabídka zhotovitele ze dne 22. 5. 2017 přijatá pod č. j. MMHK/091362/2017
rozsah řešeného území
digitálně technická mapa města
katastrální data včetně pozemků a budov v majetku města
ortofotomapa 2015
vzdálený přístup k pasportu zeleně a pasportu pozemních komunikací a
veřejného osvětlení
• platný územní plán města - odkaz na mapový projekt na internetu
• návrh nového územního plánu města - odkaz na mapový projekt na internetu
» strategický plán rozvoje města Hradec Králové
■>
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• údaje z Celostátního sčítání dopravy 2016 (web + sčítací archy) a dopravního
modelu města Hradec Králové
• tématické mapy města - odkaz na mapové projekty na internetu
• základní podklad inventarizace zeleně v řešeném území
• koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Hradci Králové
• vyhodnocení průzkumu cyklistické dopravy V Hradci Králové
• páteřní cyklistické komunikace v Hradci Králové (výběr)
• společné evropské indikátory ECI A1. A3, A4, B6
• QUEST - závěrečná zpráva
• vypracované dopravní projekty pro řešené území určené k zapracování do
studie
• studie proveditelnosti plošného zklidňování dopravy v Hradci Králové od
společnosti NDCON s.r.o.
• informace o záměrech v území
• specifická pravidla pro žadatele a příjemce IROP, SC 1.2 - ITI
2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech těchto dokumentů mu byly předány (nebo je
již má ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plněni
této smlouvy dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným
účelům.
IV.

Doba plnění
1. Termín zahájení provádění díla:
Zhotovitel zahájí provádění díla neprodleně po podpisu smlouvy oběma smluvními
stranami.
Zhotovitel provede a předá dílo nejpozději ve lhůtě do 30. 9. 2017.
2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto
způsobené, pokud neplnění smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve
smyslu čl. Vlil. této smlouvy.
3. Pokud zhotovitel během plnění zjistí okolnosti, které bráni včasné realizaci díla,
musí zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o
předpokládaném zpoždění, jeho pravděpodobném trvání a příčině.
V.

Cena za dílo
1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:
316.000,- Kč (slovy: třistašestnácttisickorunčeských) bez DPH
DPH 21% 66.360,-Kč
celková cena za dílo vč. DPH 382.360,-Kč
(slovy: třistaosmdesátdvatisícetřistašedesátkorunčeských)
Cena za dílo je ve smlouvě uváděna s DPH a DPH odvede poskytovatel plnéní, tj.
zhotovitel.
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2. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty ve
výši 21%. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného
plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné
úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny
DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení
zhotovitele o takové změně.
3. Cena za dilo dohodnutá v čl. V. odst. 1. je cenou úplnou a konečnou. Cena
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.
4. Zvýšení dohodnuté ceny za dilo (s výjimkou dle čl. V. odst. 2.) je možné pouze na
základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních
stran.
VI.
Platební podmínky
1. Cena za dilo bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem. Právo
fakturovat cenu za předmět plnění zhotoviteli vzniká po protokolárním předání a
převzetí celého díla dle čl. X. odst. 2. smlouvy.
2. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání
provedených prací objednateli, název, sídlo, IČ a DIČ objednatele, název, sídlo, IČ
a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na
který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku s DPH a bez
DPH, identifikátor veřejné zakázky.
3. Splatnost faktury je 21 dní od jejího doručení objednateli.
4. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude
obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit zhotoviteli.
Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel
povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je
vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s
placením příslušné faktury. Splatnost nové vystavené faktury je rovněž 21 dní od
jejího doručení objednateli.
5. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH"), je povinen
neprodleně o tomto informovat objednatele.
6. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý
plátce ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část
ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v
souladu s ustanovením § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena
díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.
7. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na
stránkách České daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně
informovat objednatele.
VII.
Práva a povinnosti stran při provádění díla
1.
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Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou:
Ing. arch. Petr Bruna (vedoucí odboru hlavního architekta), tel.: +420 731 131 181
Ing. Jan Sedunka, tel.: +420 495 707 622, email: jan.sedunka@mmhk.cz
Ing. Petr Schiller, tel.: +420 495 707 578, email: petr.schiller@mmhk.cz
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k
provedení díla potřeba.
3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektováni zejména
stavebního zákona a jeho prováděcích předpisu, technických norem, vzorových
listů, technologií, a jiných závazných pokynů, požadavků stanovených k tomu
oprávněnými orgány, ostatních závazných norem a obecně závazných právních
předpisů a dle příkazů objednatele, ustanoveni § 2594 zákona tím neni dotčeno.
4. Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech a
příkazech uvedeným v odst. 3. tohoto článku smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu
provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může
požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.
Neučini-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od
smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení
smlouvy.
6.

V průběhu prací směřujících ke zhotovení dila v souladu s vymezeným
předmětem dila je zhotovitel povinen účastnit se konzultačních dnů v sídle
objednatele za účasti zástupců objednatele. Konzultační dny se budou konat dle
potřeby, minimálně však 1 společné projednáni každý měsíc, nedohodnou-li se
smluvní strany jinak. První konzultační termín se bude konat do 15 dnů od podpisu
smlouvy o dílo oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen připomínky
objednatele do díla zapracovat (ustanovení § 2594 zákona tím není dotčeno). Po
každém konzultačním dni bude objednateli odevzdána projednávaná verze
v tištěné i elektronické formě v počtu 1 paré. Pokud během konzultačních dnů
vyplyne požadavek prověřit některou z částí dokumentace v případných
variantách, bude toto možné po vzájemné dohodě objednatele a zhotovitele do
díla zapracovat (ustanovení § 2594 tím není dotčeno). Každá dokumentace bude
odkonzultovaná s objednatelem. O tomto projednání bude zhotovitelem sepsán
zápis, který bude odsouhlasen objednatelem.
Vlil.
Vyšší moc

1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolnosti,
které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné
předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze
smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení,
epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí neni nedostatek úředního povoleni
ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.
2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém
stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je povinen
hledat alternativní prostředky pro splněni smlouvy.
3. Trvá-li vyšší moc déle než 2 měsíce a nedohodnou-li se smluvní strany v této době
na alternativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za
sjednanou úhradu a hledat alternativní řešeni ke splnění smlouvy s jiným
partnerem.
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IX.
Licenční ujednání
1. Objednatel je oprávněn použít dílo - předmět této smlouvy - pouze pro účely
vyplývající z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí této dokumentace
účastníkům výběrových (zadávacích) řízení na zhotovitele navazujících
projektových dokumentací a na zhotovitele souvisejících staveb, pro účely oprav,
úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových
dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových
dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro účely
realizace, oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i
prostřednictvím třetích osob. K použití díla pro jiné účely, než jak vyplývají z této
smlouvy a příkladmo jsou uvedeny v tomto odstavci, je třeba souhlasu zhotovitele.
X.
Předání a převzetí díla
1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním.
Dílo se pokládá za řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné
vady a nedodělky.
2. O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla,
podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat
zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho části), identifikační údaje o díle i
jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá, soupis příloh.
Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Zhotovitel předloží objednateli 1 paré projektové dokumentace příslušné části díla
k odsouhlasení, a to 7 dnů před stanoveným datem předání díla. Na konci lhůty
objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoliv. V případě, že dílo přejímá, je
objednatel povinen na konci této lhůty za předpokladu doložení požadovaného
počtu 6 paré PD včetně digitální formy na CD nosiči zhotovitelem, podepsat zápis
o předání a převzetí díla.
4. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do
uvedeného termínu převzato.
5. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž
uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
6. Místem plnění je sídlo objednatele uvedené v záhlaví smlouvy. Dílo bude předáno
osobně na odbor hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové.
7. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního
předání a převzetí díla, ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.
8. Dílo bude objednateli předáno v tištěné podobě v počtu 6 paré a dále v elektronické
podobě u obou částí - data v digitální formě na CD nosiči v jednom vyhotovení, a
to ve formátech: s vektorovými daty v CAD formátech *.dwg nebo *.dxf, případně
také v GIS formátech *.shp, vše v souřadnicovém systému S-JTSK. Nosič bude
dále obsahovat grafickou část (rastrová data) ve formátech *.jpg, *.tif apod, a
textovou a tabulkovou část ve formátech *.doc(x), *.xls(x). Vše výše zmíněné
exportované do formátu *.pdf. Dokladová část bude součástí jednoho
odevzdaného paré díla.

6

9

XI.
Odpovědnost za vady díla, záruka
1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a
jejími přílohami, a všemi normami, které se vztahují k materiálům a pracím
prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude
použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
2. Zhotovitel poskytuje na dílo (na veškeré části díla) záruku za jakost. Záruční doba
na celé dílo činí 36 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání díla na
základě předávacího protokolu dle čl. X. Po stejnou dobu, po kterou je poskytnuta
záruka, odpovídá zhotovitel i za vady, které dílo mělo již v době předání.
Objednatel je oprávněn vytknout zhotoviteli vadu po celou tuto dobu.
3. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační
protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem,
zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného
odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. Pokud se
smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla
nejpozději do 14 dnů od jejich nahlášení.
4. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a
zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu,
nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst. 3. tohoto článku neodstraní, je objednatei
oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na
náklady zhotovitele.
XII.
Smluvní pokuty
1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících
případech:
a) v případě prodlení s dokončením a předáním díla v termínu uvedeném v čl. IV.
odst. 1. smlouvy se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výši 500,- Kč vč. DPH za každý i započatý den prodlení,
b) v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý
v zápise o předání díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši
500,- Kč vč. DPH za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou
pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad
zjištěných v době, kdy zhotovitel odpovídá za vady.
2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu
škody. Vedle zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je zhotovitel povinen
rovněž nahradit městu škodu, která mu vznikla v důsledku porušení povinnosti,
jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 zákona se
nepoužije.
3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den
prodlení.
4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená
významu zajištěné právní povinnosti.

7

9

5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní
stranou. Splatnost této faktury je 14 dní od jejího doručení příslušné smluvní
straně.
XIII.
Ostatní ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a je si vědom toho, že v
průběhu zhotovování díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních
podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se stavem území.
2. Při zpracování dokumentace budou dodrženy závazné normy, technické podmínky
a další předpisy vztahující se k předmětu plnění.
3. Zhotovitel se zavazuje neposkytovat mimo osob určených objednatelem jiným
fyzickým nebo právnickým osobám informace o výsledku své činnosti související
se zhotovením díla dle této smlouvy.
4. Změna rozsahu předmětu plnění je možná na základě dohody obou smluvních
stran. V případě, že bude zhotovení díla vyžadovat další doplnění podkladů,
průzkumů apod. než je uvedeno ve specifikaci, zajistí toto po předchozí dohodě
objednatel nebo zhotovitel.
5. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst.
2, § 2606 a § 2620 odst. 2 a § 2611 zákona se vylučuje.
6. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za
obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení
jakýchkoliv dalších podmínek.
XIV.
Závěrečná ustanovení
1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné,
nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná.
Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení
neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá
původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného.
Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České
republiky.
3. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze
formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost
měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.
6. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou
přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na
vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené
v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů.
7. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv.
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8. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp. kopie
dokumentů), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň
v jednom vyhotovení.
9. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel
2 stejnopisy.
10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a
svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných
podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými
podpisy.

Přílohy:
•

Zadáni objednatele

•

Nabídka zhotovitele

-

............dne.^.^.

8 06 2017
-

-

V Hradci Králové dne...............

Ing. Robert Michek
jednatel společnosti NDCon s.r.o.

PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.
náměstek primátora
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1. Cíl a účel pořízení
Důvodem pořízení díla je konkrétní rozpracování aktuálně pořízené studie proveditelnosti plošného
zklidňování dopravy v Hradci Králové od spol. NDCON s.r.o. (dále studie proveditelnosti) do formy
podrobného návrhu dopravně organizačního a stavebně technického řešení v dopravním prostoru
pozemní komunikace, které bude mít vliv na chování řidičů a na dynamiku jejich jízdy v souladu
s funkčními požadavky jak komunikace samotné, tak jejího okolí, ve vybraných oblastech města v tomto případě Malšovic, Malšovy Lhoty a oblasti Stříbrného rybníku.
Cílem sledovaného řešení je modernizace vzhledu komunikací s motivací řidičů k ohleduplnější jízdě a
z toho vyplívající zlepšení životních podmínek místních obyvatel, jejich ochrana přes zbytnou
dopravou, zvýšení bezpečnosti provozu, optimalizace (minimalizace) dopravního značení a zlepšení
podmínek pro pěší a cyklistickou dopravu.
Detailní návrh dopravně technického řešení plošného zklidnění vybrané oblasti bude řešen na
základě principů vypracované studie proveditelnost, která se tímto úkolem zabývala z pohledu celého
kontextu správního území města - viz podklady. Tyto principy detailní návrh promítne do podobny
konkrétního dopravně organizačního a stavebně technického řešení:
•

návrh řešení ve formě podrobné studie, jako podkladu pro navazující projektové
stupně (DUR, DSP, atd.),

případně pro zbytek řešeného území
•

návrh dopravního značení pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích.

Tyto jednotlivé úrovně se nesmí vzájemně vylučovat, naopak cílem je vzájemná funkční i časová
kompatibilita obou úrovní navržených dopravních opatření.
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2. Vymezení řešeného území
Řešené území tvoří městské části Malšovice u Hradce Králové a Malšova Lhota (resp. jejich zastavěné
části) včetně rekreační chatové osady Stříbrný rybník. Do řešeného území tak nejsou zahrnovány
volné nezastavěné plochy přírodního charakteru nebo velké uzavřené areály výrobního a obchodního
charakteru viz. situační obrázek.

•V4 \

Jednotlivé zóny byly vymezeny studií proveditelnosti a jsou jednotlivě očíslovány. Pro detailní návrh
jejich řešení je možné jejich hranice upravit s ohledem na konkrétní návrh.
Cílem je navrhnout systém plošného zklidnění dopravy ve městě Hradec Králové v městské části
Malšovice u Hradce Králové a Malšova Lhota (vč. osady Stříbrný rybník) dle mapových podkladů
(celkem 20 ploch).
katastrální území

výměra [km2]

Malšova Lhota

1,94

Malšovice u Hradce Králové

2,37
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3. Požadavky na řešení studie

a) podrobnost návrhu
Podrobnost díla předpokládá zpracování studie proveditelnosti s návrhem řešení dopravně
organizačních (např. zóna TEMPO 30, obytné zóny, pěší zóny atp.) a stavebně technických opatření
v částech dopravního prostoru pozemní komunikace (osazení technických prvků vyžadujících stavební
řešení jako např. zúžení, zvýšené křižovatkové plochy, dlouhé zpomalovací prahy, ostrůvky, šikany
atp.) zajišťující regulaci rychlosti, zvýšení bezpečnosti provozu zejména pro jeho nemotorové
účastníky, odstranění zjištěných dopravních závad, zvýšení pohody užívání venkovního prostoru,
apod. Jedná se především o zóny číslo: 58, 66, 70 (částečně), 71,124 a 193.
V případě okrajových částí Hradce Králové s nižší intenzitou dopravy, bude zpracován návrh
dopravního značení s případným osazením technických prvků bez stavebního řešení (např.
prefabrikáty zpomalovacích polštářů atp.) pro stanovení místní úpravy provozu v souladu s principy
plošného zklidňování dopravy. Jedná se například o zóny číslo: 70 (částečně), 72, 126, 127, 129 a
130.
V případě částí Hradce Králové, kde již v minulosti byla osazena určitá forma zklidnění dopravy nebo
se počítá s jejich celkovou rekonstrukcí, žádáme o prověření ve spojitosti k celkovému konceptu
plošného zklidnění dopravy ve městě Hradec Králové. Jedná se například o zóny číslo: 9, 67, 68, 69,
73, 76, 127, 128 a 188.
Koncepce a hranice vymezení zón (technický koncept) je základním rozsahem dána studií
proveditelnosti, nicméně může být v rámci podrobnějšího řešení dále upřesněna dle detailu návrhu.
Návrh jednotlivých opatření studie bude sloužit pro navazující projektovou investiční přípravu (DUR,
DSP, atd.), a proto bude obsahovat všechny potřebné náležitosti (např. přechody pro chodce,
vysazené chodníkové plochy, výškové řešení, vjezdové prahy, posuny VO, apod.).
Reálnost návrhu řešení bude založena na souladu s příslušnou aktuálně platnou legislativou v této
oblasti a následně ověřena v rámci projednání a odsouhlasení s dotčenými orgány a subjekty (např.
odbor dopravy města Hradec Králové, Dl Policie ČR atp.).

b) požadavky na základní koncepci řešení
Řešení bude sledovat soulad s principy udržitelné městské mobility evropských sektorových
dokumentů (Bílá kniha: Plán jednotného evropského dopravního prostoru, Akční plán pro městskou
mobilitu), národních dokumentů (Dopravní politika ČR 2014-2020), krajských dokumentů (Strategie
rozvoje Královéhradeckého kraje 2014-2020) a městských dokumentů (Strategický plán rozvoje
města HK do roku 2030, Koncepce rozvoje cyklistické dopravy v HK).
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Řešení bude navrženo v souladu splatným Územním plánem města Hradec Králové (ÚPmHK),
zejména jeho závaznou částí se základními zásadami uspořádání území (urbanistická koncepce,
funkční využití ploch, zásady uspořádání dopravního vybavení, atd.).
Návrh řešení bude dále koncipován v souladu s principy aktuálně připravovaného nového Územního
plánu Hradce Králové (ÚPHK), kde se pořízení této studie časově shoduje s projednáním návrhu
ÚPHK.
Řešení bude sledováno v souladu s principy studie proveditelnosti plošného zklidňování dopravy
v Hradci Králové od spot. NDCON s.r.o.
Řešení bude v souladu s přijatou Koncepcí rozvoje cyklistické dopravy v Hradci Králové,

c) požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území

Řešené území není součástí plošně chráněné, památkově, urbanisticky a architektonicky hodnotné
oblasti města, jako je např. Městská památková rezervace, Městská památková zóna a příp. další
oblasti zvláštního zájmu.

d) požadavky na řešení studie
Předpokladem je zachování sítě nezklidněných sběrných komunikací s převažující dopravní funkcí,
která bude základním dopravním skeletem města Hradec Králové. U místních komunikací mimo tuto
síť se již předpokládá převaha jiné než dopravní funkce, především pobytové, a je vhodné na ne
aplikovat opatření formu plošného zklidnění dopravy.
Návrh řešení konkrétních zón bude vycházet z významu pozemních komunikací dopravního systému
města s rozdělením na jejich funkci dopravní a pobytovou. Při definování těchto funkcí bude řešitel
vycházet z platného i aktuálně připravovaného nového územního plánu města, pasportu pozemních
komunikací města, ČSN 73 6110 (funkční skupiny místních komunikací) a výsledků projednání
s příslušnými subjekty.
Návrh řešení zón plošného zklidnění dopravy bude současně sloužit jako významný nástroj podpory
pěší a cyklistické dopravy. Řešení proto nesmí nijak (i nepřímo) vyvolat případná omezení pro tyto
druhy dopravy - naopak tyto módy dopravy zde významně podpořit a posílit (např. zprůjezdnění
jednosměrných ulic).

Zvláštní pozornost bude věnována místům se zvýšenou frekvencí pohybu obyvatel a dětí, jako jsou
například školská a zdravotní zařízení na území města apod.
Zvláštní pozornost bude věnována systému parkování s požadavkem na zvýšení nabídky parkovacích
stání (např. návrh jednosměrných ulic) a potlačení živelného parkování, které má negativní vliv na
bezpečnost dopravy i pobytovou kvalitu prostředí (např. omezující pohyb chodců a cyklistů).
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Podpora optimalizace (minimalizace) svislého a vodorovného dopravního značení pomocí existence
základního dopravního pravidla - přednosti zprava, jako podstatu zklidňování. Řešení případných
negativních jevů „psychologické přednosti". Případné osazení dopravního značení pomocí dopravních
značek ve zmenšeném formátu.

Zajištění plnohodnotných rozhledových poměrů, kde organizace dopravy bude založena především
na očním kontaktu mezi řidiči, chodci a cyklisty.
Řešení zón by nemělo omezovat provoz a plynulost veřejné hromadné dopravy (MHD a IREDO) a
řešení zohlední vedení těchto linek.
Revize stávajícího dopravního značení dle 13/1997 Sb. a níže uvedených dokumentů s cílem zajistit
snižování počtu dopravního značení s respektováním funkčnosti dopravního systému ve městě a
zachováním bezpečnosti silničního provozu.

e) další zvláštní požadavky
Návrh řešení bude sledovat jeho praktickou reálnost - ve vztahu k platné legislativě, technickým
předpisů, normovým požadavkům, apod. Především se pak jedná o Zákon o pozemních komunikacích
č. 13/1997 Sb., Zákon o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb., vyhláška 30/2001 Sb.,
vyhláška 398/2009 Sb., technické podmínky TP218 navazující na příslušné české normy (zejména ČSN
73 6110) a tematicky příbuzné technické podmínky (zejména TP 145, TP 132, TP 103 a TP 179).
Případně metodiky MD ČR - VL7 vybrané prvky místních komunikací pro zklidňování dopravy, MDČR
-Tempo 30 Metodika plošného zklidňování dopravy a výše uvedená studie proveditelnosti plošného
zklidňování dopravy v HK.

4. Požadavky na formu obsahu a předání

Obsah studie
a)

•

Pro návrh stavebně technických řešení ve formě podrobné studie, jako podkladu pro
navazující projektové stupně (DUR, DSP, atd.) požadujeme:
průvodní a technickou zprávu dle výše uvedených požadavků zadání, samostatně pro
jednotlivé plochy vyznačené v situaci
závěry a doporučení (vyhodnocení příp. variant, požadavky pro další projektovou přípravu,
upozornění na rizika, apod.), samostatně pro jednotlivé plochy vyznačené v situaci
ekonomická zpráva ve formě kvalifikovaného odhadu rozpočtu na jednotlivé plochy a
celkových nákladů na realizaci díla
výkresová dokumentace obsahující situace širších vztahů, technické situace (půdorysy, řezy)
apod.

•
•
•

b)

Pro úpravy dopravního značení pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích bez stavebního řešení požadujeme:
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•
•

zadání

průvodní zprávu dle výše uvedených požadavků zadání, samostatně pro jednotlivé plochy
vyznačené v situaci
ekonomická zpráva ve formě kvalifikovaného odhadu rozpočtu na jednotlivé plochy a
celkových nákladů na realizaci díla bez stavebních úprav
výkresová dokumentace obsahující situace širších vztahů, situaci návrhu dopravního značení
a technických prvků apod.

Předání objednateli
Pracovní návrh bude odevzdán po každém pracovním výboru v tištěné a digitální podobě (lx)
Finální dokumentace včetně dokladové části bude odevzdána:
•
•

v tištěné podobě - 6 paré
v digitální podobě (na digitálním nosiči)

Dokumentace v digitálních datech bude odevzdána v těchto formátech:
•
•
•
•

vektorová data v CAD formátech *.dwg, nebo *.dgn (případně GIS *.shp)
rastrová data ve formátech *.jpg, *.tif apod.
textová a tabulková část ve formátech *.doc(x), *.xls(x)
vše navíc vyexportováno do formátu *.pdf

Součástí díla bude dokladová část obsahující jednotlivé doklady o projednání zpracovaného návrhu
(zápisy, připomínky, samostatná vyjádření, stanoviska).

5. Podklady
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

digitálně technická mapa města Hradec Králové
katastrální data včetně pozemků a budov v majetku města Hradec Králové
strategický plán rozvoje města Hradec Králové
platný územní plán města Hradec Králové
návrh nového územního plánu města Hradec Králové
vypracované dopravní projekty pro řešené území určené k zapracování do studie
vzdálený přístup k pasportu pozemních komunikací a veřejného osvětlení města Hradec
Králové
ortofotomapa 2015 města Hradec Králové
údaje z Celostátního sčítání dopravy 2016 a dopravního modelu města Hradec Králové
(2016)
tématické mapy města - odkaz http://www.hradeckralove.org/hradec-kralove/mapy
studie proveditelnosti plošného zklidňování dopravy v Hradci Králové od spol. NDCON s.r.o.
koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Hradci Králové
vyhodnocení průzkumu cyklistické dopravy V Hradci Králové
páteřní cyklistické komunikace v Hradci Králové (výběr)
společné evropské indikátory ECI AI, A3, A4, B6
QUEST - závěrečná zpráva
informace o záměrech v území
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plošné zklidňování dopravy v Hradci Králové

zadání

6. Projednání
Práce budou koordinovány se zadavatelem.

Před zahájením prací budou s objednatelem

dojednány a upřesněny vstupní požadavky vyplývající z tohoto zadání.
Návrh řešení bude vždy projednán a schválen všemi příslušnými dotčenými orgány a subjekty,
zejm. odborem dopravy města Hradec Králové, Dl Policie ČR, správcem komunikací, zástupcem
odboru

strategického

plánování

a

projektového

řízení

města

Hradec

Králové,

příp.

provozovatelem městské hromadné dopravy (DPmHK), organizátorem regionální hromadné
dopravy (Oddělení dopravní obslužnosti KÚ KHK) a všemi dalšími návrhem dotčenými subjekty
(např. KMS).
Počet projednání (pracovních výborů) na MmHK OHA/OSP bude minimálně 2x (další případně dle
potřeby):
1. koncept řešení, varianty, diskuze *=> požadavky a podněty pro dopracování
2. čistopis řešení se zapracováním připomínek a podnětů, odsouhlasení

Součástí díla bude dokladová část obsahující jednotlivé doklady o projednání zpracovaného
návrhu (zápisy, připomínky, samostatná vyjádření, stanoviska).
Zpracovatel se zúčastní a poskytne odborný výklad na případných dalších projednáních (např.
v poradních orgánech města, apod.).

7. Přílohy:
•
•
•

příloha 1 - informace k plochám pro etapu I
příloha 2 - databáze zklidňovaných oblastí
příloha 3 - situace etapy I
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Návrhové plochy - informace:

ID

TYP

Zóna
ISP

58
66
68
70
72
124
126
129
130
193
125
9
67
69
71
73
76
127
188
128

30
30
30
30
30
30
30
30
30
N/A
O
02
OZ
OZ
OZ
OZ
OZ
OZ
OZ
Z+20

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Urbanistická Kategorie
koncepce
komunikace
6
4
4
6
6
4
6
6
6
4
6
6
2
4
4
6
6
6
6
6

2
2
5
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
2
2
2
4
2
2

Chodníky

1
1
2
2
1
1
2
1
1
3
1
3
3
3
4
3
3
3
3
3

Parkování Cyklostezky Cyklotrasy

2
1
1
2
3
1
3
2
2
3
2
3
3
3
1
2
3
3
3
4

N
N
N
N
N
N
N
N
N
A
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
A
A
A
A
N
A
N
A
N
A
N
N
A
N
N
A
A
A

Zákaz
vjezdu

Zákaz
vjezdu
nákladních
aut.

Školská
zařízení

Hřiště

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
A

A
N
N
N
N
U
A
N
N
N
N
N
N
N
A
N
N
N
N
A

N
A
A
A
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
A
N
A
N
A
N

A
A
A
A
N
A
N
A
N
A
N
N
N
N
A
N
N
N
A
N

viz. NDCon - databáze zklidňovaných oblastí (příloha č.8)

Návrhové plochy - definice oblastí:
ID

TYP

58

30

66

30

68

30

70

30

72

30

124

30

126
129
130

30
30
30

193

N/A

125
9
67
69
71
73
76
127

0
OZ
OZ
OZ
OZ
OZ
OZ
OZ

188

OZ

128

Z+20

popis
Problematika parkování u vysokopodlažní zástavby v ul. Fučíkova, Písečná a Moravská. Zvýšený pohyb chodců u zdravotního střediska.
Problematické napojení ul. Pekařova na ul. Na Kotli. Požadavek na stavební fyzické prvky, možnost návrhu zjednosměrnění ulic =
navýšení parkovacích míst.
Problematika parkování u vysokopodlažní zástavby v ul. Na Kotli.
Bez nutnosti návrhu nového dopravního značení. Kontrola návaznosti na koncept plošného zklidňování dopravy. Škola - nová
rekonstrukce příjezdové komunikace, školka.
Točna MHD v ul. Emy Destinnové. Zvýšený pohyb chodců, dětí (dětské hřiště u restaurace Na Hrázce) a cyklistů v návaznosti na
městské lesy v ul. Na Hrázce = požadavek na stavební fyzické prvky.
Sportovní areál.
Nová výstavba v ul. Rybová. Zvýšený pohyb chodců, dětí (dětské hřiště) + Kino mladých a Prostor PRO v ul. Průběžná - požadavek na
stavební fyzické prvky. Nový přechod pro chodce přes ul. Čajkovského z ul. Průběžná - vazba na školská zařízení (ZŠ a MŠ Štefcova) a
výstavby v ul. Rybová + výše uvedené objekty.
Nová rekonstrukce ul. Dubová.
Cyklo propojení Malšovice u HK - Malšova Lhota - Stříbrný rybník v ul. Bělečská. Sportovní areál.
Nevyhovující dopravní situace v ul. Stříbrný potok. Požadavek na návrh zóny, případně jiného omezení či stavebního řešení v ul.
Stříbrný potok-velmi vysoký pohyb cyklistů (řešit napojení s Malšovou Lhotou), pěších, bruslařů atp. od MHD a parkoviště v ul.
Lhotecká v návaznosti na městské lesy a v kolizi s obslužností kempu a chatové osady!
Bez nutnosti návrhu nového dopravního značení. Kontrola návaznosti na koncept plošného zklidňování dopravy.
Bez nutnosti návrhu nového dopravního značení. Kontrola návaznosti na koncept plošného zklidňování dopravy.
Bez nutnosti návrhu nového dopravního značení. Kontrola návaznosti na koncept plošného zklidňování dopravy.
Bez nutnosti návrhu nového dopravního značení. Kontrola návaznosti na koncept plošného zklidňování dopravy.
Zvýšený pohyb chodců v prostoru areálu Na Občinách + nová výstavba komunikací
Bez nutnosti návrhu nového dopravního značení. Kontrola návaznosti na koncept plošného zklidňování dopravy.
Bez nutnosti návrhu nového dopravního značení. Kontrola návaznosti na koncept plošného zklidňování dopravy. Škola.
Bez nutnosti návrhu nového dopravního značení. Kontrola návaznosti na koncept plošného zklidňování dopravy.
Bez nutnosti návrhu nového dopravního značení. Kontrola návaznosti na koncept plošného zklidňování dopravy. Příprava kompletní
rekonstrukce ul. Zámostí.
Řešit návaznost na plochu č. 127. Cyklo propojení Malšovice u HK - Malšova Lhota - Stříbrný rybník v ul. Bělečská.

SNDCHa

Studie proveditelnosti plošného zklidňování dopravy v Hradci Králové

Příloha 8

Databáze zklidňovaných oblastí
Slouží jako legenda k výkresům koncepce vymezení zón plošného zklidňování dopravy - přílohy 4, 5 a 6

Typ navrhované zóny

30
20
OU
OZ
PZ
Z
Z+20
PZ+Z
0

Kategorie komunikace

Zóna 30

0

Zóna 20
Obytná ulice
Obytná zóna
Pěší zóna

1
2
3
4
5
6

Zákaz vjezdu motorových vozidel/max. rychlost 30
Zákaz vjezdu motorových vozidel/max. rychlost 20
Pěší zóna/zákaz vjezdu motorových vozidel
Neregulované/nezklidňované

7
8
9

Bez komunikací
Sběrné
Obslužné
Pěší zóny
Obytné zóny
Zóny 30 (20)
Parkoviště
Zákazy vjezdu
Obytné ulice
Pojížděné chodníky

Shoda se zónou ISP

A
N
C

Ano
Ne
Částečně

Chodníky

0
1
2
3
4
5

Urbanistická koncepce

1
2
3
4
5
6
7
8

Městská památková rezervace
Městská památková zóna
Kompaktní struktura
Otevřená struktura
Izolovaná struktura
Drobná kompaktní struktura
Areály

Bez komunikací
Oboustranné
Jednostranné
Bez chodníků
Nedostatečné
Stezky pro pěší

Zákaz vjezdu

A
N
U

Ano
Ne
Zóna uvnitř zákazu vjezdu širšího rozsahu

Volné monobloky
Zákaz vjezdu NA

Parkování

1
2
3
4

Bez komunikací
Souvislé
Občasné
Téměř žádné
Žádné

5

Nemožné

0

A
N
U
7,5

Ano
Ne
Zóna uvnitř zákazu vjezdu NA širšího rozsahu
Zákaz vjezdu NA nad 7,5 t

TTSS- \V ťvyv

■ VVX-

zdravotní zařízen1'
školská zařízení
N/A

Plošné zklidňování dopravy v Hradci Králové - vymezení oblasti etapy č.1

1:10 000
OM/sch 15.3.2017

Plošné zklidňování dopravy v Hradci Králové
- etapa 1 (studie)

Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408
Zadavatel:

502 00 Hradec Králové

NDCon s.r.o.
Zlatnická 10/1582,110 00 Praha 1

Jednatel: Ing. Robert Michek
IČ
Uchazeč:

Kontaktní
osoba:

64939511,

Název registru, v němž je uchazeč zapsán:

□NDC on
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PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY V HRADCI KRÁLOVÉ - ETAPA 1
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1. KRYCÍ LIST NABÍDKY

KRYCÍ LIST NABÍDKY
1. Veřejná zakázka
Název veřejné zakázky:

Plošné zklidňováni dopravy v Hradci Králové
- etapa 1 (studie)

2. Základní identifikační údaje
2.1. Zadavatel
Název

Statutární město Hradec Králové

Sídlo

Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

IČO

00268810

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele

PaedDr. Jindřichem Vedlichem, Ph.D., náměstkem primátora

2.2. Uchazeč
Název

NDCon s.r.o.

Sídlo

Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1

Doručovací adresa

Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1

Tel./fax
E-mail
Datová schránka
IČO

64939511

DIČ
Bankovní spojení, č. účtu
Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče

Ing. Robert Michek, jednatel společnosti

Kontaktní osoba
Tel. /fax

PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY V HRADCI KRÁLOVÉ - ETAPA 1

UNDC on
E-mail

3. Informace dle zadávací dokumentace (hodnotící kritéria)
Nabídková cena bez DPH
DPH
Nabídková cena včetně DPH

316 000,- Kč
66 360,- Kč
382 360,- Kč

4. Oprávněná osoba za uchazeče jednat
Ing. Robert Michek
Jednatel

V Praze dne 19.5.2017

PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY V HRADCI KRÁLOVÉ - ETAPA 1
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2. DOKLADY PROKAZUJÍCÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH
PŘEDPOKLADŮ

I.

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOST

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮOSBILOSTI

Veřejná zakázka:
Název veřejné zakázky:

Plošné zklidňování dopravy v Hradci Králové - etapa 1

Veřejná zakázka Číslo:

MMHKTA201700000027

Druh zadávacího řízení:

veřejná zakázka malého rozsahu

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
IČ 00268810

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název:

NDCon s.r.o.

IČ:

64939511

Sídlo:

Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1

Prohlašuji, že shora uvedený dodavatel ke dni podpisu tohoto čestného prohlášeni splňuje základní
způsobilost dle § 74 odst. 1 zákona č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tzn. že:

a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně
odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle
právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
c)

nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
veřejné zdravotní pojištění,

d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) není v likvidaci, nebylo proti némů vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená
správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla
dodavatele.
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If.

PROFESNÍ ZPŮSOBILOST

Výpis z obchodního rejstříku

Výpis ze živnostenského rejstříku

Autorizace v oboru dopravních staveb

Pojistný certifikát

PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY V HRADCI KRÁLOVÉ - ETAPA 1

T*nto výpis z veřejných rejstříků elektronicky podepwtf 4<MĚSTSKÝ SOUD V PRAZE pč D0215B60]" dne 21^^017 v 22:51:12.
EPVid:lPD7vSZ^QB7YGtícmlOtín7Q

Výpis
2

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

obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 42028

11. ledna 1996
NDCO^To™^
Praha 1, Zlatnická 10/1582, PSČ 11000
649 39 511
Společnost s ručením omezeným
projektová činnost ve výstavbě
geologické práce
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
výroba, obchod a síužby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgán:
jednatel:

Způsob jednání:

Jednání jménem společnosti:
Jednatel jedná za společnost samostatně a podepisuje se tak. Že
k napsanému nebo vytištěnému jménu společnosti připojí svůj
podpis.

Společníci:
Společník:

Podíl:

Základní kapitál:

i iventji pod pořadový-m číslem V
listina, kicrá vznikla převedením výstupu 2
s>-5iému veřejné správy z eldaromcke podoby do podoby
ho svstém-j veřejné spráw'
nformačníbo

..M±éŠ-

k‘

PrAyjt due

Údaje platné ke dni: 21. dubna 2017 06:10

l/l

s

Zlatnická 1582/10, 110 00, Praha - Noví Místo
l&cpyéíslo osoby: 64939511

Frní orgán nebo jeho členové:
Jméno a příjmení:

Ing. Robert Michtk (1)

Živnostenské oprčnnčni č. I
Předmět podnikání:

Projektová činnost ve výstavbě

Druh živnosti:

Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:

12.03.1997

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědné’ zástupce
Jméno a příjmení:

lng. Robert Micbek (I)

Živnostenské oprá\'nčni č.2
Předmět podnikáni:

Výroba, obchod a služby neuvedení v přílohách 1 ai 3 Živnostenského zákona

Obory činnosti:

Poskytováni služeb pro zemědělství, zahradnictví, ryhníkářství, lesnictví a myslivost
Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Poskytováni software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracováni dat,
hostingoví a související činnosti a weboví portál}
Pronájem a půjčování vící movitých
Poradenská a konzultační Činnost, zpracováni odborných studií a posndků
Projektování pozemkových úprav
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kreslířské práce
Projektování elektrických zařízení
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
Překladatelská a tlumočnická Činnost
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizační hospodářské povahy
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, Školení, včetně lektorské činnosti
Poskytováni technických slnŽeb

Druh živnosti:

Ohlašovací volná

Vznik oprávnčnf:

11.01.1996

Doba platnosti oprávněni: na dobu neurčitou
Živnostenské oprávněni č i
Přcdmčt podnikání:

Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Druh živnosti:

Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnění:

13.08.2008

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpu\’ědný zástupce
Jméno a příjmení

lng. Robert Michrk (1)

Živnostenské oprm neni č. V
Přcdmčt podnikáni:

Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence

Druh živnosti:

Ohlašovací vázaná

\

Vznik oprávnční:

13.08*2008

Doba platnosti oprávnční: na dobu neurčitou
Odpovědný' zástupce
Jméno a příjmení;

lng. Robert Michek (1)

Živnostenské oprávněni č. 5
Přcdmčt podnikáni:

Geologické práce

Druh živnosti:

Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnční:

13.08.2008

Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou
Odpovědný zástupce
Jméno a příjmení:

lng. Robert Michek (I)

Živnostenské oprávněni č 6
Předmět podnikáni:

Poskytováni sluieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Druh živnosti:

Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnční:

10.03.2010

Doba platnosti oprávnční: na dobu neurčitou
Odpovědný' zástupce:
Jméno a příjmení:

lng. Robert Michek (1)

Živnostenské oprávněni č. 7
Předmět podnikání:

Výkon zeměměřických činnosti

Druh Živnosti:

Ohlašovací vázaná

Vznik oprávnční:

10.10.2012

Doba platností oprávnční: na dobu neurčitoo
Odpovědný zástupce.
Jméno a příjmení:

lng. Robert Michek (1)

Provozovny k předmětu podnikáni číslo

/. Projeklová činnost ve \ýstavbč
Adresa.

Zlatnická 1582/10,110 00, Praha - Nové Město

Identifikační číslo provozovny: 1008120464
Zahájení provozování dne: 01.10.2003
2 í ýroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Ohoř činnosti: Provozováni vodovodu a kanalizaci a vpravo a rozvod vody
Adresa:
Zlatnická 1582/10, 110 00, Praha - Nové Město
Identifikační číslo provozovny: 1008120464
Zahájeni provozování dne: 13.08.2008
Oboi činnosti: Nakládáni s odpad) (vyjma nebezpečných)
Adresa
Zlatnická 1582/10,110 00, Praha - Nové Město
Identifikační číslo provozovny: 1008120464
Zahájení provozování dne: 13.08.2008
Obor činnosti: Zprostředkováni obchodu a služeb
Adresa:
Zlatnická 1582/10, 110 00, Praha - Nové Město
Identifikační číslo provozovny: 1008120464
Zahájeni provozováni dne: 13.08.2008
Obor činnosti 1 ělkoobchod a maloobchod
Adresa:
Zlatnická 1582/JO, 110 00, Praha - Nové Město
Identifikační číslo provozovny: 1008120464
Zahájení provozování dne: 13.08.2008
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Obor činuosli. Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracováni dat, hustiagové a
související činnosti a webové portály
Adresa:
Zlatnická 1582/10, 110 00, Praha - Nové Město
Identifikační číslo provozovny: 1008120464
Zahájeni provozování dne: 13.08.2008
Obor činnosti: Poradenská a konzultační činnost, zpracováni odborných studii a posudku
Adresa:
Zlatnická 1582/10, 110 00, Praha - Nové Město
Identifikační číslo provozovny: 1008120464
Zahájeni provozování dne: 13.08.2008
Obor činnosti: Projektování pozemkových úpra\'
Adresa:

Zlatnická 1582/10, 110 00, Praha - Nové Město

Identifikační Číslo provozovny: 1008120464
Zahájeni provozování dne: 13.08.2008
Obor činnosti: Příprava a vypracováni technických návrhu, grafické a kresličské práce
Adresa:
Zlatnická 1582/10, 110 00, Praha - Nové Město
Identifikační číslo provozovny: 1008120464
Zahájeni provozováni dne: 13.08.2008
Obor činnosti Projektováni elektrických zařízeni
Adresa:
Zlatnická 1582/10, 110 00, Praha - Nové Město
Identifikační číslo provozovny: 1008120454
Zahájení provozování dne: 13.08.2008
Obor činnosti: Výzkum a vývoj v oblasti přírodních « technických véd nebo společenských věd
Adresa:
Zlatnická 1582/10, 110 00, Praha - Nové Město
Identifikační Číslo provozovny: 1008120464
Zahájeni provozováni dne: 13.08.2008
Obor činnosti Překladatelská a tlumočnická činnost
Adresa:
Zlatnická 1582/10, 110 00, Praha - Nové Město
Identifikační číslo provozovny: 1008120464
Zahájeni provozováni dne. 13.08.2008
Obor činnosti: Služby v oblosti administrativní sprchy a služby organizačně hospodářské povahy
Adresa:
Zlatnická 1582/10, 110 00, Praha - Nové Město
Identifikační číslo provozovny: 1008120464
Zahájeni provozováni dne: 13.08.2008
Obor činnosti: Mimoškolní výchova o \zdělá\'ání. pořádání ktuzit, školeni, včetně lektorské činnosti
Adresa:
Zlatnická 1582/10,110 00, Praha - Nové Město
Identifikační číslo provozovny: 1008120464
Zahájení provozováni dne: 13.08.2008
Obor Činnosti: Poskytováni technických služeb
Adresa:
Zlatnická 1582/10, 110 00, Praha - Nové Město
Identifikační číslo provozovny: 1008120464
Zahájení provozování dne: 13.08.2008
6 Poskytováni služeb v oblasti bezjKčnosti a ochrany' zdrcr\'i při práci
Adresa:
Zlatnická 1582/10, 110 00, Praha - Nové Město
Identifikační číslo provozovny: 1008120464
Zahájeni provozováni dne: 10.03.2010
7 J ýkon zeměměřických činností
Adresa:
Zlatnická 1582/10, 110 00, Praha - Nové Město
Identifikační číslo provozovny: 1008120464
Zahájeni provozování dne: 10.10.2012
Seznam zúčastněných osob

I

Jméno a příjmení:

lng. Robert Michek (1)

Datum narození:
Občanství:

Česká republika

I
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Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad mésiské části Praha 1

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvčdčujc. že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti
v živnostenském rejstříku
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OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě
podle zákona ČNR Č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem
v oboru
dopravní stavby

V seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT je veden pod číslem
0012886

a je oprávněn používat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk
je uveden zde:

Autorizace je udělena ke dni
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PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY V HRADCI KRÁLOVÉ - ETAPA 1

Příloha č. 2

SMLOUVA O DÍLO
č. zhotovitele:
č. objednatele:

Smluvní strany:
1. Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Kontakt:

2. Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Spisová značka:
Bankovní spojení:

Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
PaedDr. Jindřichem Vedlichem, Ph.D,, náměstkem primátora
00268810
CZ00268810
Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426511/0100
lng. arch. Petr Bruna, vedouc! odboru hlavního architekta
tel.: +420 731 131 181

NDCon s.r.o.
Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1
lng. Robert Michek, jednatel
64939511

Kontakt:
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon"), tuto smlouvu o dílo
(dále jen „smlouva"):
I.

Úvodní ustanovení
1. Statutární orgány (příp. další osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené
v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými
právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez
dalšího tuto smlouvu o dílo.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná
k provedení díla dle této smlouvy, a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této
smlouvy.
3. Tato smlouva se uzavírá za účelem rozpracování aktuálně pořízené studie
proveditelnosti plošného zklidňování dopravy v Hradci Králové od spol. NDCON
s.r.o. do formy podrobného návrhu dopravné organizačního a stavebně

technického řešení v dopravním prostoru pozemní komunikace, které bude mít
vliv na chování řidičů a na dynamiku jejich jízdy v souladu s funkčními požadavky
jak komunikace samotné, tak jejího okolí, ve vybraných oblastech města Malšovice, Malšova Lhota a oblast Stříbrného rybníku.
4. Tato smlouva je uzavřena na základě usnesení Rady města Hradec Králové č.
RM/2017/211 a výsledků zadávacího řízení na zakázku malého rozsahu ze dne
II.

Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo:

„Plošné zklidňování dopravy v Hradci Králové - etapa 1“ (studie)
(dále jen „dílo")
v plném rozsahu určeném zadáním objednatele z dubna 2017 a v souladu s
nabídkou zhotovitele ze dne
, které jsou přílohami této smlouvy.
2. Dílo sestává z vypracováni níže uvedených části:
• návrh řešení ve formě podrobné studie, jako podkladu pro navazující
projektové stupně (DUR, DSP, atd.)
• návrh dopravního značeni pro stanovení místní úpravy provozu na
pozemních komunikacích
• dokladová část - projednání a odsouhlasení s dotčenými orgány a subjekty
- odbor dopravy města Hradec Králové a Dl Policie ČR
3. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna
související plnění a práce potřebné k včasnému a řádnému provedení díla.
Součástí předmětu plnění smlouvy jsou tak i práce blíže nespecifikované, které
jsou však nezbytné k řádnému provedení díla, a o kterých vzhledem ke své
kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace
se nedá dílo řádné dokončit, příp. užívat. Provedení těchto prací nezvyšuje cenu
díla.
4. Zhotovitel se dále v rámci plnění této smlouvy zavazuje spolupracovat s
objednatelem při navazujících stupních projektové dokumentace, bude-li
objednatelem osloven.
5. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vícepráce), budou realizovány, jen pokud
o ně bylo po vzájemné dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo
rozšířeno.
III.

Podklady pro provedení díla
1. Podklady pro provedení díla jsou:
• zadání objednatele z dubna 2017
• nabídka zhotovitele ze dne doplní objednatel přijatá pod č.j. MMHK/ doplní
objednatel
• rozsah řešeného území
• digitálně technická mapa města
• katastrální data včetně pozemků a budov v majetku města
• ortofotomapa 2015
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• vzdálený přistup k pasportu zeleně a pasportu pozemních komunikací a
veřejného osvětlení
• platný územní plán města - odkaz na mapový projekt na internetu
• návrh nového územního plánu města - odkaz na mapový projekt na internetu
• strategický plán rozvoje města Hradec Králové
• údaje z Celostátního sčítání dopravy 2016 (web + sčítací archy) a dopravního
modelu města Hradec Králové
• tématické mapy města - odkaz na mapové projekty na internetu
• základní podklad inventarizace zeleně v řešeném území
• koncepce rozvoje cyklistické dopravy v Hradci Králové
• vyhodnocení průzkumu cyklistické dopravy V Hradci Králové
• páteřní cyklistické komunikace v Hradci Králové (výběr)
• společné evropské indikátory ECI A1, A3, A4, B6
• QUEST - závěrečná zpráva
• vypracované dopravní projekty pro řešené území určené k zapracování do
studie
• studie proveditelnosti plošného zklidňování dopravy v Hradci Králové od
společnosti NDCON s.r.o.
• informace o záměrech v území
• specifická pravidla pro žadatele a příjemce IROP, SC 1.2 - ITI
2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech těchto dokumentů mu byly předány (nebo
je již má ve svém vlastnictví) nejpozději při podpisu této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plněni
této smlouvy dílo. Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným
účelům.

IV.
Doba plnění
1. Termín zahájení provádění díla:
Zhotovitel zahájí provádění díla neprodleně po podpisu smlouvy oběma
smluvními stranami.
Zhotovitel provede a předá dílo nejpozději ve lhůtě do 30. 9. 2017.
2. Zhotovitel není v prodlení s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto
způsobené, pokud neplněni smluvních povinností je způsobeno vyšší mocí ve
smyslu ČI. Vlil. této smlouvy.
3. Pokud zhotovitel během plněni zjistí okolnosti, které brání včasné realizaci díla,
musí zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o
předpokládaném zpožděni, jeho pravděpodobném trvání a příčině.

V.
Cena za dílo
1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:
316 000,- Kč (slovy: třistašestnácttisíckorunčeských) bez DPH
DPH 21% 66 360,-Kč
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celková cena za dílo vč. DPH 382 360r Kč
(slovy:třistaosmdesátdvatisíctňstašedesátkorunčeských)
Cena za dílo je ve smlouvě uváděna s DPH a DPH odvede poskytovatel plnění,
tj. zhotovitel.
2. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty ve
výši 21%. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného
plnění, je zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající
zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové
změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné
oznámení zhotovitele o takové změně.
3. Cena za dílo dohodnutá v čl. V. odst. 1. je cenou úplnou a konečnou. Cena
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.
4. Zvýšení dohodnuté ceny za dílo (s výjimkou dle čl. V. odst. 2.) je možné pouze na
základě písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních
stran.

VI.
Platební podmínky
1. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem. Právo
fakturovat cenu za předmět plnění zhotoviteli vzniká po protokolárním předání a
převzetí celého díla dle čl. X. odst. 2. smlouvy.
2. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předání
provedených prací objednateli, název, sídlo, IČ a DIČ objednatele, název, sídlo,
IČ a DIČ zhotovitele, den odeslání faktury, označení peněžního ústavu a účtu, na
který má být placeno, vyznačení dne splatnosti, fakturovanou částku s DPH a bez
DPH, identifikátor veřejné zakázky.
3. Splatnost faktury je 21 dní od jejího doručení objednateli.
4. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude
obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit
zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vrácení je
zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než
je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s
placením příslušné faktury. Splatnost nově vystavené faktury je rovněž 21 dní od
jejího doručení objednateli.
5. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), je
povinen neprodleně o tomto informovat objednatele.
6. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plněni veden jako nespolehlivý
plátce ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část
ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet správce daně v
souladu s ustanovením § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena
díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.
7. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na
stránkách České daňové správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně
informovat objednatele.

4/9

/f

VII.
Práva a povinnosti stran při provádění díla
1. Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou:

Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou:
lng. arch. Petr Bruna (vedoucí odboru hlavního architekta),
+420 731 131 181
lng. Jan Sedunka, tel.: +420 495 707 622, email: jan.sedunka@mmhk.cz
lng. Petr Schiller, tel.: +420 495 707 578, email: petr.schiller@mmhk.cz

tel.:

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péči a obstarat vše, co je k
provedení díla potřeba.
3. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména
stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, technických norem, vzorových
listů, technologií, a jiných závazných pokynů, požadavků stanovených k tomu
oprávněnými orgány, ostatních závazných norem a obecně závazných právních
předpisů a dle příkazů objednatele, ustanovení § 2594 zákona tím není dotčeno.
A. Dílo musí odpovídat všem požadavkům uvedeným v dokumentech, pokynech a
příkazech uvedeným v odst. 3. tohoto článku smlouvy.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu
provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může
požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.
Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od
smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušeni
smlouvy.
6.

V průběhu prací směřujících ke zhotovení díla v souladu s vymezeným
předmětem díla je zhotovitel povinen účastnit se konzultačních dnů v sídle
objednatele za účasti zástupců objednatele. Konzultační dny se budou konat dle
potřeby, minimálně však 1 společné projednání každý měsíc, nedohodnou-li se
smluvní strany jinak. První konzultační termín se bude konat do 15 dnů od
podpisu smlouvy o dílo oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen
připomínky objednatele do díla zapracovat (ustanovení § 2594 zákona tím není
dotčeno). Po každém konzultačním dni bude objednateli odevzdána
projednávaná verze v tištěné i elektronické formě v počtu 1 paré. Pokud během
konzultačních dnů vyplyne požadavek prověřit některou z částí dokumentace v
případných variantách, bude toto možné po vzájemné dohodě objednatele a
zhotovitele do díla zapracovat (ustanovení § 2594 tím není dotčeno). Každá
dokumentace bude odkonzultovaná s objednatelem. O tomto projednání bude
zhotovitelem sepsán zápis, který bude odsouhlasen objednatelem.
Vlil.

Vyšší moc
1. Vyšší mocí se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za
okolností, které nemohly být odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo
možné předvídat, a které nebyly způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné ze
smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení,
epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší mocí není nedostatek úředního povolení
ani jiný zásah orgánu státní moci v České republice.
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2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o
takovém stavu, o jeho příčině a jeho skončení druhého účastníka. Zhotovitel je
povinen hledat alternativní prostředky pro splnění smlouvy.
3. Trvá-li vyšší moc déle než 2 měsíce a nedohodnou-li se smluvní strany v této
době na alternativním řešení, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.
4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plnění si ponechat za
sjednanou úhradu a hledat alternativní řešení ke splnění smlouvy s jiným
partnerem.

IX.
Licenční ujednání
1. Objednatel je oprávněn použít dílo - předmět této smlouvy - pouze pro účely
vyplývající z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí této dokumentace
účastníkům výběrových (zadávacích) řízení na zhotovitele navazujících
projektových dokumentací a na zhotovitele souvisejících staveb, pro účely oprav,
úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových
dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových
dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro
účely realizace, oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše
vždy i prostřednictvím třetích osob. K použití díla pro jiné účely, než jak vyplývají
z této smlouvy a příkladmo jsou uvedeny v tomto odstavci, je třeba souhlasu
zhotovitele.

X.
Předáni a převzetí díla
1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním.
Dílo se pokládá za řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat
žádné vady a nedodělky.
2. O převzetí díla pořídí objednatel se zhotovitelem zápis o předání a převzetí díla,
podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech. Zápis bude obsahovat
zejména: zhodnocení jakosti díla (případně jeho části), identifikační údaje o díle i
jeho částech, prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá, soupis
příloh. Jeden stejnopis obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Zhotovitel předloží objednateli 1 paré projektové dokumentace příslušné části
díla k odsouhlasení, a to 7 dnů před stanoveným datem předání díla. Na konci
lhůty objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoliv. V případě, že dílo přejímá, je
objednatel povinen na konci této lhůty za předpokladu doložení požadovaného
počtu 6 paré PD včetně digitální formy na CD nosiči zhotovitelem, podepsat zápis
o předání a převzetí díla.
4. Termín předání díla se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do
uvedeného termínu převzato.
5. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž
uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
6. Místem plnění je sídlo objednatele uvedené v záhlaví smlouvy. Dílo bude
předáno osobně na odbor hlavního architekta Magistrátu města Hradec Králové.
7. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního
předání a převzetí díla, ustanovení § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.

8. Dílo bude objednateli předáno v tištěné podobě v počtu 6 paré a dále
v elektronické podobě u obou částí - data v digitální formě na CD nosiči v jednom
vyhotovení, a to ve formátech: s vektorovými daty v CAD formátech *.dwg nebo
*.dxf, případně také v GIS formátech *.shp, vše v souřadnicovém systému SJTSK. Nosič bude dále obsahovat grafickou část (rastrová data) ve formátech
*.jpg, *.tif apod, a textovou a tabulkovou část ve formátech *.doc(x), *.xls(x). Vše
výše zmíněné exportované do formátu *.pdf. Dokladová část bude součástí
jednoho odevzdaného paré díla.

XI.
Odpovědnost za vady díla, záruka
1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a
jejími přílohami, a všemi normami, které se vztahují k materiálům a pracím
prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude
použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
2. Zhotovitel poskytuje na dílo (na veškeré části díla) záruku za jakost. Záruční doba
na celé dílo činí 36 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne předání díla na
základě předávacího protokolu dle čl. X. Po stejnou dobu, po kterou je
poskytnuta záruka, odpovídá zhotovitel i za vady, které dílo mělo již v době
předání. Objednatel je oprávněn vytknout zhotoviteli vadu po celou tuto dobu.
3. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační
protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem,
zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného
odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. Pokud se
smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla
nejpozději do 14 dnů od jejich nahlášení.
4. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a
zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu,
nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst. 3. tohoto článku neodstraní, je objednatel
oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na
náklady zhotovitele.

XII.
Smluvní pokuty
1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v následujících
případech:
a) v případě prodlení s dokončením a předáním díla v termínu uvedeném v čl.
IV. odst. 1. smlouvy se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 500,- Kč vč. DPH za každý i započatý den prodlení,
b) v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků
dohodnutý v zápise o předání díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní
pokutu ve výši 500,- Kč vč. DPH za každou vadu nebo nedodělek a den
prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení
termínu odstranění vad zjištěných v době, kdy zhotovitel odpovídá za vady.
2. Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu
škody. Vedle zaplacení smluvní pokuty dle předchozí věty je zhotovitel povinen
rovněž nahradit městu škodu, která mu vznikla v důsledku porušení povinnosti,
jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 zákona se
nepoužije.

7/9

?Z

3. V případě prodlení s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý den
prodlení.
4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená
významu zajištěné právní povinnosti.
5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní
stranou. Splatnost léto faktury je 14 dní od jejího doručení příslušné smluvní
straně.

XIII.
Ostatní ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a je si vědom toho, že v
průběhu zhotovování díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních
podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se stavem území.
2. Při zpracování dokumentace budou dodrženy závazné normy, technické
podmínky a další předpisy vztahující se k předmětu plnění.
3. Zhotovitel se zavazuje neposkytovat mimo osob určených objednatelem jiným
fyzickým nebo právnickým osobám informace o výsledku své činnosti související
se zhotovením díla dle této smlouvy.
4. Změna rozsahu předmětu plnění je možná na základě dohody obou smluvních
stran. V případě, že bude zhotovení díla vyžadovat další doplněni podkladů,
průzkumů apod. než je uvedeno ve specifikaci, zajistí toto po předchozí dohodě
objednatel nebo zhotovitel.
5. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst.
2, § 2606 a § 2620 odst. 2 a § 2611 zákona se vylučuje.
6. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za
obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení
jakýchkoliv dalších podmínek.

XIV.
Závěrečná ustanovení
1. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné,
nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a
účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení
neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá
původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného.
Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České
republiky.
3. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající řídí ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze
formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost
měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují.
6. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v této smlouvě jsou
přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na
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vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje
uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů.
7. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv.
8. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (příp.
kopie dokumentu), které jsou označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň
v jednom vyhotovení.
9. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel
2 stejnopisy.
10. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a
svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných
podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou její význam, což stvrzují svými
podpisy.

Přílohy:
• Zadání objednatele
• Nabídka zhotovitele

V Praze dne 19.5.2017

V Hradci Králové dne

lng. Robert Michek
jednatel společnosti NDCon s.r.o.

PaedDr. Jindřich Vedlich, Ph.D.
náměstek primátora

9/9

&

□NDC on

4. KALKULACE NABÍDKOVÉ CENY

Cena bez DPH
DPH (21
Cena včetně DPH

Nabídková cena je stanovena jako konečná a nepřekročitelná, zahrnující veškerá náklady a poplatky
vynaložené v souvislosti s plněním předmětu této veřejné zakázky. Nabídková cena může být měněna
pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu
plnění.

V Praze dne 19.5.2017

Jednatel společnosti
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5. PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

\

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ UCHAZEČE

Dodavatel: (obchodní název):

NDCon s.r.o.

Adresa, sídlo, místo podnikání: Zlatnická 10/1582,110 00 Praha 1
IČ:

64939511

Jméno osoby, která jedná jménem či za uchazeče-pozice:

lng. Robert Michek, jednatel

Dodavatel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a zadávacími podmínkami
vč. příloh zadávací dokumentace, že si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo
technické nejasnosti a že se zadávacími podmínkami a zadávací dokumentací souhlasí a respektuje je.

V Praze dne 19.5.2017
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ČESTNÉ PROHLÁŠENI UCHAZEČE

Dodavatel: (obchodní název): NDCon s.r.o.
Adresa, sídlo, místo podnikání: Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1
IČ:

64939511

Jméno osoby, která jedná jménem či za uchazeče-pozice:

lng. Robert Michek, jednatel

Uchazeč NDCon s.r.o. prohlašuje, že nevyužije služeb subdodavatelů.

V Praze dne 19.5.2017

Jednatel společnosti
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Čestná prohlášení - povinná součást nabídky dle §68 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách v platném znění

Já, níže podepsaný statutární orgán:
Obchodní firmy: NDCon s.r.o.
se sídlem: Zlatnická 10/1582,110 00 Praha 1
IČ: 649 39 511

předkládám seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech
od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u
zadavatele:

•

máme formu akciové společnosti a předkládáme aktuální seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek:

•

Čestně prohlašuji, že jsem neuzavřel, ani neuzavřu zakázanou dohodu podle zvláštního právního
předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.

V Praze dne 19.5.2017

Jednatel společnosti

PLOŠNÍ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY V HRADCI KRÁLOVĚ - ETAPA 1

Uchazeč tímto prohlašuje, že:
®

že jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku splňuji v plném rozsahu kvalifikační předpoklady
specifikované zadavatelem v zadávací dokumentací,

•

je připraven v případě, že má nabídka bude zadavatelem vybrána jako nejvhodnější doložit před
uzavřením smlouvy ve smyslu §82 zákona originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících
splnění kvalifikace, jako uchazeč o předmětnou veřejnou zakázku jsem si vědom důsledků plynoucích
z nesplnění povinnosti,

•

je vázán celým obsahem nabídky podané v rámci zadávacího řízení, a to po celou dobu běhu zadávací
lhůty stanovené v zadávací dokumentaci,

•

v plném rozsahu se seznámil s podmínkami zadávacího řízení, s veškerou dokumentací a dalšími
skutečnostmi podstatnými pro toto zadávací řízení,

•

nabídková cena je stanovena jako celková nabídková cena za kompletní splnění předmětné veřejné
zakázky po celou dobu provádění díla,

•

nabídková cena je maximální a její překročení je nepřípustné

•

souhlasí se zveřejněním podmínek a souvisejících informací se zadávacím řízením a realizací zakázky,

•

informace, prohlášení a další skutečnosti, které uvedl v nabídce, jsou úplné a pravdivé a s podmínkami
zadávacího řízení souhlasí a respektuje je,

•

r

nabídka na veřejnou zakázku obsahuje celkem............. listů,

V Praze dne 19.5.2017
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