SMLOUVA O ZAJIŠT NÍ ČINNOSTI AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA
„II/169 Sušice - ulice T.G.Masaryka“
uzav ená dle § 1724 a násl. zákona č. Řř/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „smlouva“)
číslo smlouvy objednatele č. 1: 8500004318
číslo smlouvy objednatele č. 2:
číslo smlouvy dodavatele:

Smlouva je uzav ena na základ výsledku poptávkového ízení ve ejné zakázky malého rozsahu
realizovaného mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání ve ejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) –
VZMR I. skupiny (dále jen „poptávkové ízení“).

Smluvní strany:
Objednatel č. 1:
Správa a údržba silnic Plze ského kraje, p.o.
zapsaná v obchodním rejst íku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo:
Koterovská 162, 326 00 Plze
statutární orgán:
Ing. Miroslav Doležal, generální editel
IČO:
72053119
DIČ:
CZ72053119
e-mail:
posta@suspk.eu
datová schránka:
qbep485
telefon:
+420 377 172 101
kontaktní osoba:
Radek Kadlec, tel. +420 728 331 685, e-mail: radek.kadlec@suspk.eu
dále jen „objednatel č. 1“
Objednatel č. 2:
M sto Sušice
sídlo:
Nám stí Svobody 13Ř, Sušice, 342 01
zastoupené:
Bc. Petr Mottl, starosta m sta
IČO:
00256129
DIČ:
CZ00256129
e-mail :
podatelna@mususice.cz
datová schránka:
i7ab4sa
telefon:
+420 376 540 111
kontaktní osoba:
Ing. Jan Vošalík, tel. +420 724 181 599, e-mail: jvosalik@mususice.cz
dále jen „objednatel č. 2“
Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovn uvedeno jinak.
a
Dodavatel:
MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.
zapsaná v obchodním rejst íku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod. sp. zn.: C 22979
sídlo:
Tyršova 273, Chudenice, 33ř 01 Klatovy
jednající:
Karel Macán, jednatel, Ing. Tomáš Macán, jednatel
IČO:
28057198
DIČ: CZ2Ř0571řŘ
tel:
+420 602 461 172
datová schránka:
ujpjm2cb
e-mail:
kmacan@rojekceds.cz
kontaktní osoba:
Karel Macán, tel. 602 461 172, e-mail: kmacan@projekceds.cz
dále jen „dodavatel“
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I.

P edm t smlouvy

1.1. P edm tem této smlouvy je závazek dodavatele vykonávat pro objednatele činnosti jako autorský
dozor projektanta dle § 152 odst. 4 zákona č. 1Ř3/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
ádu (stavební zákon), nad souladem provád né stavby s ov enou projektovou dokumentací, a to
pro stavbu pod názvem „II/169 Sušice - ulice T.G.Masaryka“ (dále jen „stavba“) realizované dle
smlouvy o dílo uzav ené mezi objednatelem a zhotovitelem stavby.
1.2. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace pro provád ní stavby zpracované společností
MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., Tyršova 273, 33ř 01 Chudenice, č. zakázky 2017, datum 11/2018
(dále jen „projektová dokumentace“ nebo „PDPS“) a v souladu se stavebním povolením vydaným
M stským ú adem Sušice, odborem dopravy a silničního hospodá ství pod č.j. 1553/19/DOP/Pa
ze dne 28.5.2019, které nabylo právní moci dne 29.6.2019.
1.3. Dodavatel svým podpisem této smlouvy stvrzuje, že byl p ed uzav ením smlouvy seznámen
s dokumenty uvedenými v čl. I. odst. 1.2. této smlouvy.
1.4. Dodavatel se zavazuje provád t činnost pot ebnou p i realizaci stavby až do doby p edání díla
zhotovitelem objednateli a spln ní jeho podmínek, včetn odstran ní veškerých vytčených vad a
nedod lk . Dále se zavazuje vykonávat i další smlouvou nespecifikované, ale s p edm tem
smlouvy související a nezbytné činnosti, a to dle pokyn a s v domím objednatele. P edm t této
smlouvy je dále specifikován v čl. II. této smlouvy.
1.5. Dodavatel je povinen postupovat p i výkonu svých činností dle této smlouvy s odbornou péčí
a v souladu s platnými právní p edpisy.

II.

Rozsah činnosti dodavatele

2.1. Dodavatel vykonává činnost autorského dozoru projektanta a další související činnosti vyplývající
z platných a účinných právních p edpis , tj. zejména:
2.1.1.
2.1.2.

2.1.3.
2.1.4.

2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.
2.1.10.
2.1.11.
2.1.12.

2.1.13.

účastní se p edání staveništ , kontrolních dn , p ípadn pracovních porad stavby;
kontroluje dodržení souladu PDPS (tvarového, materiálového, technického a
technologického, dispozičního a provozního ešení) s provád nou stavbou s p ihlédnutím
k podmínkám určeným stavebním povolením;
poskytuje vysv tlení pot ebná pro plynulost výstavby;
posuzuje návrhy zhotovitele stavby na zm ny a odchylky stavby oproti PDPS z pohledu
dodržení technickoekonomických parametr stavby, pop ípad dalších údaj a
ukazatel ;
sleduje p edepsané zkoušky materiál , konstrukcí a prací provád ných zhotoviteli
stavby;
vyjad uje se k požadavk m na v tší množství výrobk a výkon oproti schválené PDPS;
sleduje postup výstavby z odborného technického hlediska a časového plánu výstavby;
účastní se na kontrolních dnech a provád ní zápis do stavebního deníku;
pr b žn informuje objednatele o všech závažných okolnostech souvisejících s
provád ním výstavby;
účastní se na odevzdání a p evzetí stavby nebo její části;
poskytuje vysv tlení pot ebná k vypracování dokumentace skutečn provedené stavby,
pop ípad provádí supervizi nad její p ípravou;
na základ požadavku objednatele se účastní místních šet ení nebo jednání svolávaných
p íslušnými správními ú ady ve v ci realizované stavby a zavazuje se k součinnosti p i
t chto jednání i v p ípad , že stavba byla dokončena a p edána zhotovitelem stavby
objednateli až do doby uvedení stavby do b žného užívání anebo vydání kolaudačního
souhlasu pro stavbu jako celku;
odsouhlasuje realizační dokumentaci stavby (RDS), je-li relevantní k p edm tu díla.
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2.2. Dodavatel je povinen vést tzv. „Výkaz činnosti autorského dozoru projektanta“, ve kterém
zaznamenává časový údaj v jednotkách hodin a počtu ujetých kilometr k danému dni, ve kterém
vykonával svoji činnost v souvislosti s pln ním této smlouvy.

Termín pln ní

III.

3.1. Zahájení výkonu činnosti dle čl. I. a II. této smlouvy: dnem nabytí účinnosti této smlouvy.
3.2. Činnost autorského dozoru projektanta vykonává dodavatel pr b žn v návaznosti na realizaci
stavby, dle pot eb objednatele a v koordinaci s TDS.
3.3. Ukončení výkonu činnosti autorského dozoru projektanta: p edáním originál výkazu činnosti
autorského dozoru projektanta dle čl. II. odst. 2.2 této smlouvy do 15 pracovních dn po p edání a
p evzetí stavby.
3.4. P edpokládaná doba provád ní činnosti autorského dozoru projektanta dle této smlouvy činí: sedm
(7) m síc .

IV.

Povinnosti smluvních stran

4.1. Dodavatel je povinen provád t právní úkony a činnosti v rámci pln ní p edm tu této smlouvy včas,
ádn a informovat objednatele o stavu obstarávaných záležitostí a vyžadovat jeho pokyny
v p ípadech, kdy nejde o v ci b žné a obvyklé v rámci výkonu činnosti autorského dozoru
projektanta.
4.2. Dodavatel je povinen v p ípad
objednatele.

pot eby projednat konkrétní nápl

V.

své činnosti se zástupcem

Odm na

5.1. Dodavateli p ísluší za ádný výkon činností dle čl. I. a II. této smlouvy odm na ve výši odpovídající
skutečn provedeným a doloženým činnostem. Maximální, nep ekročitelná výše odm ny je
stanovena na:
Celkem za dílo bez DPH

122 500,00 Kč

dále jen „cena díla“
Cena za část díla pro objednatele č. 1 činí bez DPH

26 950,00 Kč

Cena za část díla pro objednatele č. 2 činí bez DPH

95 550,00 Kč

5.2. DPH bude účtováno dle platné sazby ke dni uskutečn ní zdanitelného pln ní.
5.3. Odm na zahrnuje veškeré náklady dodavatele p ímo související s výkonem činnosti dodavatele.
5.4. Zm na rozsahu stavby ani provedení činností v rozsahu p evyšujícím výši celkové odm ny (pokud
by byly nad rámec této celkové odm ny vyfakturovány) nezakládá dodavateli nárok na navýšení
odm ny dle čl. 5.1. této smlouvy.
5.5. Pro účely fakturace dle čl. VII této smlouvy činí:
a) hodinová sazba pro výkon autorského dozoru: 700,00 Kč/hod bez DPH
b) cestovní náklady budou účtovány sazbou: 10,00 Kč/km bez DPH.
5.6. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na odm nu dodavatele.
5.7. Dodavatel je plátcem DPH.

VI.

Odpov dnost dodavatele

6.1. Dodavatel odpovídá za škodu na v cech p evzatých od objednatele k výkonu své činnosti dle této
smlouvy a na v cech p evzatých p i výkonu činnosti od t etích osob. Dále pak odpovídá za ádné,
včasné a ádné pln ní p edm tu této smlouvy v rozsahu stanoveném p íslušnými platnými
právními p edpisy a touto smlouvou.

Stránka 3 z 8

6.2. Dodavatel prohlašuje, že má sjednané pojišt ní odpov dnosti za škodu zp sobenou p i výkonu
své činnosti a činnosti jím pov ených osob ve výši 2 000 000,00 Kč pro jednu pojistnou událost.
6.3. Dodavatel je povinen udržovat pojistnou smlouvu dle odst. 6.2 tohoto článku smlouvy v platnosti a
účinnosti po celou dobu účinnosti této smlouvy. Pojistnou smlouvu a certifikát dokládající účinnost
pojistné smlouvy, je dodavatel povinen kdykoliv b hem účinnosti této smlouvy na požádání
p edložit objednateli k nahlédnutí, a to nejpozd ji do 3 kalendá ních dn od výzvy objednatele.

VII.

Platební podmínky

7.1. Odm na dle čl. V. této smlouvy bude dodavateli hrazena bezhotovostním platebním stykem v
pr b hu poskytování služeb vždy na základ ádn vystaveného da ového dokladu (dále jen
„faktura“), a to p evodem z bankovního účtu objednatele na bankovní účet dodavatele.
7.2. Výše dílčí odm ny, kterou je dodavatel za p íslušný kalendá ní m síc oprávn n vyúčtovat, se
stanoví na základ vypracovaného m síčního listu autorského dozoru projektanta dle čl. II. odst.
2.2. této smlouvy.
7.3. Jednotlivé faktury budou hrazeny v plné výši.
7.4. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti da ového a účetního dokladu dle zákona č. 235/2004
Sb., o dani z p idané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1řř1 Sb., o účetnictví. Krom
náležitostí stanovených právními p edpisy je dodavatel povinen uvést v každé faktu e i tyto údaje:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

číslo a datum vystavení faktury
p esný název akce
číslo smlouvy a datum jejího uzav ení
rozsah provedené části díla – (fakturace za m síc XX/XX)
označení banky a číslo tuzemského účtu zve ejn ného v „Registru plátc DPH a
identifikovaných osob“ dle § ř6 ZDPH (pokud je dodavatel plátcem DPH)
lh ta splatnosti faktury 30 dní
IČO a DIČ objednatele a dodavatele (DIČ dodavatele jen pokud je plátcem DPH), jejich
p esné názvy a sídlo
p ílohou faktury bude kopie listu autorského dozoru projektanta

7.5. P ílohou faktury musí být kopie výkazu činnosti autorského dozoru projektanta dle čl. II. odst. 2.2.
této smlouvy.
7.6. Fakturovaná částka bude vyčíslena na dv desetinná čísla bez zaokrouhlení.
7.7. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu pop . do DS uvedené
v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.
7.8. V p ípad , že faktura nebude spl ovat náležitosti dle této smlouvy, je objednatel oprávn n vrátit
fakturu dodavateli k oprav či dopln ní, p ičemž lh ta splatnosti počne b žet až doručením nového
da ového dokladu objednateli.
7.9. Dodavatel doručí faktury za jednotlivé kalendá ní m síce objednateli vždy nejpozd ji do 10. dne
kalendá ního m síce následujícího po kalendá ním m síci, za který je p edm tná faktura
vystavena. Splatnost da ových doklad je stanovena na 30 kalendá ních dn od prokazatelného
doručení faktury objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla p edm tná
částka odepsána z účtu objednatele. V p ípad , že nebude ádná faktura doručena objednateli do
10. dne následujícího m síce není objednatel povinen takovou fakturu p ijmout a proplatit.
Dodavatel je v takovém p ípad oprávn n uplatnit tuto fakturaci společn s fakturací za následující
m síc.
7.10. Dodavatel, je-li plátcem DPH, se zavazuje, že na jím vydaných da ových dokladech bude
uvád t pouze čísla tuzemských bankovních účt , která jsou správcem dan zve ejn na zp sobem
umož ujícím dálkový p ístup (§ řŘ písm. d) ZDPH). V p ípad , že da ový doklad bude obsahovat
jiný než takto zve ejn ný tuzemský bankovní účet, má objednatel právo ponížit platbu dodavateli
uskuteč ovanou na základ této smlouvy o p íslušnou částku DPH a současn je oprávn n odvést
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částku DPH z p íslušného pln ní p ímo na účet finančnímu ú adu. Smluvní strany si sjednávají, že
takto dodavateli nevyplacenou částku DPH odvede správci dan sám objednatel v souladu
s ustanovením § 10řa ZDPH.
7.11. V p ípad , že se dodavatel stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu § 106a ZDPH, je
objednatel oprávn n odvést částku DPH z p íslušného pln ní p ímo na účet finančnímu ú adu, a
to v návaznosti na § 10ř a 10řa ZDPH. V takovém p ípad tuto skutečnost objednatel oznámí
dodavateli a úhradou DPH na účet finančního ú adu se pohledávka prodávajícího za kupujícím
v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za uhrazenou.
Skutečnost, že se dodavatel stal tzv. nespolehlivým plátcem DPH, bude ov ena z ve ejn
dostupného registru, což dodavatel výslovn akceptuje a nebude činit sporným.

VIII.

Smluvní pokuta

8.1. V p ípad , že v pr b hu pln ní této smlouvy dodavatel poruší n kterou z povinností stanovenou
v čl. II. odst. 2.1.1. až 2.1.12, této smlouvy je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 1 % z ceny díla bez DPH dle čl. V. odst. 5.1 této smlouvy, a to za každé porušení každé
jednotlivé povinnosti, a to i opakovan .
8.2. V p ípad , že dodavatel poruší n kterou z povinností stanovenou v čl. XI. odst. 11.3. nebo 11.4.
této smlouvy je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny dle čl.
V. odst. 5.1. této smlouvy, a to za každé jednotlivé porušení takové povinnosti.
8.3. Dodavatel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z hodnoty pojistného limitu
uvedeného v čl. VI. odst. 6.2 této smlouvy, v p ípad , že pojistná smlouva dle článku VI. odst. 6.2
této smlouvy v dob účinnosti této smlouvy nebude platná či účinná, a to za každý den trvání
porušení povinnosti dle čl. VI. odst. 6.3 v ta první této smlouvy.
8.4. Ustanovení o smluvních pokutách v této smlouv se nedotýká nárok na náhradu škody vzniklé
z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
8.5. Smluvní pokuty dle této smlouvy lze kumulovat (sčítat), a to bez omezení.

IX.

Odstoupení od smlouvy

9.1.

Ob smluvní strany jsou oprávn ny odstoupit od této smlouvy v p ípadech stanovených
zákonem.

9.2.

Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávn n v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy
písemn odstoupit z d vodu jejího porušení dodavatelem.

9.3.

Objednatel je dále oprávn n odstoupit od této smlouvy v p ípad že:
a) dodavatel písemn
smlouvy;

oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této

b) p íslušný soud pravomocn rozhodne, že dodavatel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj.
vydá rozhodnutí o tom, že se zjiš uje úpadek dodavatele nebo hrozící úpadek dodavatele),
nebo ve vztahu k dodavateli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;
c) je podán návrh na zrušení dodavatele podle zák. č. ř0/2012 sb., zákona o obchodních
korporacích nebo je zahájena likvidace dodavatele v souladu s p íslušnými právními
p edpisy.
9.4.

Ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy zaniká závazek dodavatele uskuteč ovat činnost, ke
které se zavázal. Jestliže tímto p erušením činnosti by vznikla objednateli škoda, je dodavatel
povinen jej písemn upozornit, jaká opat ení je t eba učinit k jejímu odvrácení. Jestliže tato
opat ení objednatel nem že učinit ani pomocí jiných osob a požádá dodavatele, aby je učinil sám,
je dodavatel k tomu povinen.
X.

Vyhrazené zm ny smlouvy

10.1. Objednatel je oprávn n sjednat s dodavatelem, ve form dodatku k této smlouv , navýšení
odm ny dle čl. 5.1. této smlouvy v p ípad , že se skutečná doba provád ní činnosti autorského
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dozoru projektanta oproti p edpokládané dob činnosti autorského dozoru projektanta dle čl. III.
odst. 3.4. této smlouvy prodlouží nejmén o 20 %.
10.2. Procentuální hodnota navýšení odm ny sjednané za podmínek dle čl. 10.1. této smlouvy
nep esáhne procentuální hodnotu prodloužení skutečné doby provád ní činnosti autorského
dozoru projektanta oproti p edpokládané dob provád ní činnosti autorského dozoru projektanta
dle čl. III. odst. 3.4. této smlouvy.

XI.

Osobní údaje zástupc a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

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

b)

c)

SÚSPK jako správce osobních údaj dle zákona č. 110/201ř Sb., o zpracování osobních
údaj , a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údaj , že jeho
údaje uvedené v této smlouv zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle
smlouvy.
Uvedený subjekt osobních údaj si je v dom svého práva p ístupu ke svým osobním
údaj m, práva na opravu osobních údaj , jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené
legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách SÚSPK:
http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/.
Smluvní strany se zavazují, že p i správ a zpracování osobních údaj budou dále
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

XII.

Ostatní ujednání

12.1. Pro objednatele i dodavatel jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plze ského
kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a ve ejn p ístupné na
webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nasa/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy
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v p ípad rozporu s Obchodními podmínkami p ednost a smluvní vztah se tedy bude vždy ídit
prioritn ustanoveními smlouvy.
12.2. Objednatel je oprávn n započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nárok na zaplacení
smluvních pokut či nárok na náhradu škody v či jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce
dodavatele. Dodavatel není oprávn n jakékoliv své pohledávky v či objednateli, vzniklé z této
smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez p edchozího
písemného souhlasu toho objednatele.
12.3. Dodavatel není oprávn n postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy t etí osob nebo
jiným osobám bez p edchozího písemného souhlasu objednatele.
12.4. Dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivost o obsahu dokumentace, zejména PDPS, která mu
byla ze strany objednatele poskytnuta za účelem pln ní této smlouvy. Dodavatel se zavazuje, že
údaje o technickém provedení stavby, které získá v souvislosti s pln ním této smlouvy, nep edá
t etím osobám, ani nevyužije jinak ve sv j prosp ch. Dodavatel se dále zavazuje p i pln ní této
smlouvy postupovat tak, aby nedošlo ke zneužití údaj ve smyslu tohoto odstavce ze strany
t etích osob.
12.5. Dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve ve ejné
správ a o zm n n kterých zákon (zákon o finanční kontrole), ve zn ní pozd jších p edpis ,
osobou povinnou spolup sobit p i výkonu finanční kontroly provád né v souvislosti s úhradou
zboží a služeb z ve ejných výdaj nebo z ve ejné finanční podpory.
12.6. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací této smlouvy
včetn účetních doklad nejmén po dobu 10 let od zániku závazku k vykonávání činnosti dle čl.
II této smlouvy.
12.7. Dodavatel je povinen poskytovat po dobu 5 let od ádného dokončení stavby součinnost
veškerým subjekt m provád jícím audit u objednatele v souvislosti s realizací stavby.
12.8. Zm na smlouvy je možná pouze na základ písemného souhlasu obou smluvních stran, a to
prost ednictvím dodatku k této smlouv .
12.9. Dodavatel bere na v domí, že tato smlouva včetn všech jejích p íloh podléhá povinnému
zve ejn ní zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
12.10. Dodavatel je povinen sd lit objednateli osobní údaje, údaje napl ující parametry obchodního
tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (p íloh), jejichž uve ejn ní je zvláštním právním
p edpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního
p edpisu a konkrétní d vody zákazu uve ejn ní t chto částí. ádn a d vodn označené části
smlouvy (p íloh) nebudou uve ejn ny, pop . budou p ed uve ejn ním znečiteln ny. Objednatel
p ed zve ejn ním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci
zákona o registru smluv vydaným Ministerstva vnitra.
12.11. Spln ní povinnosti uve ejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
12.12. Dodavatel a objednatel č. 2 je povinen uve ejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č.
340/2015 Sb. nejpozd ji do 3 m síc od jejího uzav ení, nebude-li tato smlouva zve ejn na
objednatelem nejpozd ji do jednoho m síce po jejím uzav ení.
12.13. Smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých
činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit.
12.14. Smlouva je vyhotovena v elektronické podob a to se zaručenými elektronickými podpisy
zástupc smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohod stran lze smlouvu
podepsat i v listinné podob , v tomto p ípad bude smlouva sepsána ve t ech vyhotoveních,
z nichž objednatel obdrží dv vyhotovení. Smluvní strany se současn dohodly, že pokud
dodavatel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
 m že být tato smlouva dodavatelem podepsána tak, že dodavatel opat í vytišt nou smlouvu
podpisem oprávn né osoby a následn podepsanou smlouvu opat í autorizovanou konverzí
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dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo
prost ednictvím datové schránky),
 nebo m že být tato smlouva dodavatelem podepsána tak, že dodavatel opat í vytišt nou
smlouvu podpisem oprávn né osoby a následn podepsanou naskenovanou smlouvu zašle
elektronicky objednateli (e-mailem nebo prost ednictvím datové schránky), zárove však
musí doložit i origináln podepsaný dokument a to bu osobn , nebo prost ednictvím
poštovní p epravy na adresu sídla objednatele.
12.15. Smlouva je uzav ena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem, v n mž
dojde k p edání staveništ ze strany objednatele zhotoviteli stavby, pokud zvláštní právní p edpis
(zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.
12.16. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou spln ny všechny podmínky pro platnost této
smlouvy dle zákona č. 12Ř/2000Sb., o obcích, v platném zn ní a že uzav ení této smlouvy bylo
schváleno usnesením Rady m sta Sušice č. 174 ze dne 9. 3. 2020.
P ílohy:
-

cenová nabídka

objednatel:

dodavatel:

V Plzni dne ___________

V Chudenicích dne ___________

Digitálně
Ing.
podepsal Ing.
Doležal
Miroslav Miroslav
Datum:
Doležal 2020.03.30
08:12:27 +02'00'

Ing. Tomáš Ing. Tomáš Macán
Datum: 2020.03.25
Macán
11:01:34 +01'00'

podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky

Digitálně podepsal

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

Objednatel č. 2:
V Sušici dne ___________

Petr Mottl

Digitálně podepsal Petr
Mottl
Datum: 2020.03.27
08:27:57 +01'00'

___________________________
M sto Sušice
Bc. Petr Mottl
starosta m sta
podepsáno elektronicky
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___________________________
MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.
Ing. Tomáš Macán
jednatel

