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Výzva k podání nabídky

Česká republika – Nejvyšší kontrolní úřad (dále jen „zadavatel“) Vás, na základě § 27 písm. a)
ve vazbě na § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
a v souladu s ustanovením § 6 ZZVZ vyzývá k předložení nabídky k níže uvedené veřejné
zakázce malého rozsahu na dodávku s názvem:
„Podrobný inženýrskogeologický průzkum pro výstavbu sídla NKÚ“
IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE
Název:
Sídlo:
Jednající:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba:
E-mail:

Česká republika – Nejvyšší kontrolní úřad
Jankovcova 1518/2, 170 04 Praha 7
PhDr. Radek Haubert
vrchní ředitel správní sekce
49370227
není plátce DPH
Ing. Vladimír Bednář
vladimir.bednar@nku.cz
Preambule

Tato výzva je vypracována jako podklad pro podání nabídek účastníků v rámci poptávkového
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu, nejedná se o zadávací postup podle ZZVZ.
Pokud se dále v textu vyskytne odkaz na ZZVZ nebo jsou použity zákonné pojmy, jde jen
o podpůrný krok a zadavatel se bude citovanými ustanoveními ZZVZ nebo pojmy řídit pouze
přiměřeně. Nejedná se o zadávací řízení dle ZZVZ.
Výzva obsahuje všechny informace nutné pro vypracování nabídky účastníkem, včetně
přesného vymezení rozsahu požadovaného plnění. Výzva dále definuje pravidla pro
vypracování nabídky.
Ve výzvě jsou i vzory předepsaných dokumentů pro účastníka. Místa k doplnění údajů,
vysvětlující poznámky či doporučení jsou vždy žlutě zvýrazněny. Poznámky a doporučení
účastník ve své nabídce smaže, ostatní vyplní.
Práva, povinnosti a podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník.
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1) Účel a cíl veřejné zakázky
Zadavatel má v úmyslu pořídit výstavbou své sídlo na pozemku v Praze 7, katastrální
území Holešovice, parcelní číslo 708/4, s nímž přísluší hospodařit České republice Nejvyššímu kontrolnímu úřadu (dále jen „výstavba sídla“).
Cílem IG průzkumu je:
 zjištění údajů týkajících se charakteristiky horninového prostředí, geologických rizik
a údajů pro řádnou interpretaci průběhu inženýrskogeologických typů, popis jejich
vlastností a chování a pro věrohodné stanovení odvozených hodnot a návrhu
charakteristických hodnot užitých v geotechnickém návrhu plánované konstrukce,
 zajistit podklady pro statické výpočty konstrukce budovy, způsob jejího založení,
způsob statického zajištění stavební jámy, včetně jejího zajištění proti spodní vodě,
zpřesnit nároky na založení zdvihacích mechanizmů,
 v maximální míře eliminovat tzv. vícepráce při výstavbě sídla a z uvedeného důvodu
použít také geofyzikálních metod pro zmapování průběhu podloží, případných
anomálií (např. kaverny), nepodchycených sítí a pozůstatků podzemních konstrukcí.
2) Předmět veřejné zakázky - specifikace požadovaných činností
Předmětem veřejné zakázky je provedení inženýrskogeologického průzkumu podle
Projektu prací inženýrskogeologického průzkumu zpracovaného SUDOP PRAHA, a.s.
(dále jen „IG SUDOP PRAHA“), který je přílohou č. 3 Výzvy.
Objednatel má k dispozici mj.:
a) změnu rozhodnutí o umístění stavby č. j. DUR – 337/06/0084008-ob99/Mal, Šk, ze
dne 16. 8. 2006,
b) průzkum stávajících inženýrských sítí – zákresy správců IS, Sdružení IPM s.r.o.
06/2001,
c) průzkum inženýrských sítí – průvodní zpráva, Sdružení IPM s.r.o. 06/2001,
d) IG průzkum, P. Podpěra IG servis, 03/2001,
e) průzkum kontaminace podzemní vody, J. Hoda, Z. Bouček, 07/2004.
Výše uvedené podklady a rozhodnutí jsou k nahlédnutí u zadavatele a budou poskytnuty
vybranému dodavateli.
CPV kód klasifikace předmětu veřejné zakázky:
45111250 – 5
Geologický průzkum staveniště
3) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena na 500 tis. Kč bez DPH
a je zároveň nejvýše přípustnou výší plnění z uzavřené smlouvy. Tento finanční limit
nesmí být účastníkem překročen, jinak bude nabídka považována za nepřijatelnou
a účastník bude ze zadávacího řízení vyloučen. Daň z přidané hodnoty bude vypočtena
dle příslušných právních předpisů České republiky platných k datu podání nabídky.
4) Místo a doba plnění veřejné zakázky
Místem plnění terénních prací je budoucí sídlo zadavatele. Zahájení plnění předmětu
veřejné zakázky je požadováno do 10 pracovní dnů od podpisu smlouvy.
5) Lhůta a způsob pro podání nabídek, zadávací lhůta
Nabídku doručte v listinné podobě v jednom originále a jedné kopii a zároveň
v elektronické podobě na CD či DVD do podatelny sídla zadavatele na adresu: Nejvyšší
kontrolní úřad, Jankovcova 1518/2, Praha 7, nejpozději do 6. 1. 2017 do 10:30 hod.
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Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu na 60 dnů, která počíná běžet okamžikem skončení
lhůty pro podání nabídek.
6) Hodnoticí kritérium
Základním hodnoticím kritériem je celková nejnižší nabídková cena bez DPH. Nabídková
cena musí obsahovat veškeré náklady spojené s plněním veřejné zakázky a bude
uvedena jako cena nejvýše přípustná. Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny
pouze z důvodu změny sazby DPH.
7) Základní obchodní a platební podmínky
Obchodní a platební podmínky jsou uvedeny v příloze č. 2 této výzvy v podobě
závazného návrhu smlouvy. Návrh smlouvy musí být účastníkem doplněn pouze na
všech požadovaných místech vyznačených žlutým podbarvením. V ostatních částech je
návrh smlouvy pro účastníky závazný a nesmí být měněn, jinak nebude nabídka
hodnocena. Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za
účastníka.
Vybraný dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím
uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů
prokazujících splnění kvalifikace.
8) Způsob zpracování nabídky
Nabídka bude zpracovaná:
 v listinné podobě v jednom originále a v jedné kopii s požadovanými dokumenty
(přílohy) a
 v elektronické podobě na CD nebo DVD jako kompletní sken tištěné podoby ve
formátu PDF.
Nabídka bude doručena do podatelny umístěné v sídle zadavatele nebo doporučeně na
adresu sídla zadavatele v řádně uzavřené obálce označené:
Veřejná zakázka „Podrobný inženýrskogeologický průzkum pro výstavbu sídla NKÚ“
– NEOTEVÍRAT
Na obálce s nabídkou musí být uvedena obchodní firma a adresa účastníka, na níž je
možné zaslat případné oznámení o tom, že nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro
podání nabídek.
9) Pokyny pro zpracování nabídky
Nabídka účastníka musí obsahovat:
a)

krycí list nabídky, který je přílohou č. 1 této výzvy (včetně vyplněného soupisu
prací),

b)

dokumenty k prokázání základní způsobilosti,

c)

dokumenty k prokázání profesní způsobilosti,

d)

dokumenty k prokázání technické způsobilosti,

e)

splnění dalších požadavků zadavatele,

f)

doplněný návrh smlouvy, příloha č. 2 výzvy.
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Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. V nabídce musí být uvedena celková
nabídková cena bez DPH i včetně DPH.
KVALIFIKACE
Účastník prokáže níže uvedenou kvalifikaci ve své nabídce.
- SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍ ZPŮSOBILOSTI
Základní způsobilost účastník prokáže podpisem níže uvedeného čestného
prohlášení, pokud tyto požadavky splňuje.
Dodavatel - společnost [doplnit firmu, sídlo a identifikační číslo], jednající [doplnit
jméno osoby a její funkci] (dále jen „dodavatel), tímto čestně prohlašuje, že splňuje
požadavky zadavatele na základní způsobilost, neboť se jedná o dodavatele, který:
a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ 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 němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci
podle právního řádu země sídla dodavatele.
V ________ dne ______

..........................................................................
[doplnit firmu dodavatele, jméno a příjmení a funkci osoby oprávněné jednat za
dodavatele]
osoba oprávněná jednat za dodavatele
- SPLNĚNÍ PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI
Splnění profesní způsobilosti, mimo čestné prohlášení, prokáže účastník, který
předloží: doklad v prosté kopii o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních
předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky a současně níže uvedené
čestné prohlášení, pokud jsou údaje v něm pravdivé.
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Dodavatel tímto čestně prohlašuje, že splňuje profesní způsobilost, neboť se jedná
o dodavatele, který je zapsán v obchodním rejstříku či jiné obdobné evidenci a
disponuje oprávněním k podnikání pokrývajícím celý předmět veřejné zakázky.
V ________ dne ______

..........................................................................
[doplnit firmu dodavatele, jméno a příjmení a funkci osoby oprávněné jednat za
dodavatele]
osoba oprávněná jednat za dodavatele

- SPLNĚNÍ TECHNICKÉ KVALIFIKACE
Dodavatel tímto čestně prohlašuje, že splňuje technické kvalifikační předpoklady,
neboť se jedná o dodavatele, který realizoval v posledních 5 letech minimálně níže
požadované služby, významné zakázky, které jsou vymezeny níže.
V ________ dne ______
..........................................................................
[doplnit firmu dodavatele, jméno a příjmení a funkci osoby oprávněné jednat za
dodavatele]
osoba oprávněná jednat za dodavatele
Z popisu služby musí jednoznačně vyplývat, že dodavatel realizoval minimálně 3 níže
požadované významné zakázky na inženýrskogeologický průzkum za posledních 5 let
s náklady každé z uvedených zakázek dodavatele minimálně ve výši 300 tis. Kč bez
DPH s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. V příloze tohoto seznamu uvede
dodavatel název služby, identifikační údaje objednatele (název, adresa), dobu plnění a
telefonický kontakt na zástupce objednatele pro možnost ověření reference.

Název služby

Označení osoby, která
doklad (osvědčení)
vyhotovila (objednatel
a kontaktní osoba)

Datum
vyhotovení

Označení služeb
poskytnutých
účastníkem (rozsah,
druh a období
realizace služby)

- SPLNĚNÍ DALŠÍCH POŽADAVKŮ ZADAVATELE:
Zadavatel požaduje předložení rozhodnutí Ministerstva životního prostředí
osvědčující odbornou způsobilost odpovědného řešitele geologických prací dle § 3
odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů.
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Dodavatel tímto čestně prohlašuje, že splňuje odbornou způsobilost odpovědného
řešitele geologických prací dle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb.,
o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů.
V ________ dne ______
..........................................................................
[doplnit firmu dodavatele, jméno a příjmení a funkci osoby oprávněné jednat za
dodavatele]
osoba oprávněná jednat za dodavatele

10) Další požadavky zadavatele
Zadavatel si vyhrazuje právo:
a) zrušit toto výběrové řízení na zakázku poptávanou touto výzvou bez udání důvodu,
b) změnit tuto výzvu - zadávací podmínky,
c) odmítnout všechny podané nabídky,
d) neuzavřít smlouvu se žádným účastníkem,
e) nevracet podanou nabídku,
f) ověřovat údaje uvedené jednotlivými účastníky v nabídkách,
g) vyžádat si vysvětlení a doplnění nabídky při zachování základních zásad dle § 6 ZZVZ,
h) prodloužit lhůtu pro podání nabídek a poptat další nabídku v případě, že bude
podána pouze jediná nabídka nebo že zůstane pouze jediná nabídka k hodnocení,
i) nehodnotit nabídku podanou po termínu, nabídku s mimořádně nízkou nabídkovou
cenou, nabídku neúplnou či nesplňující podmínky stanovené touto výzvou a jejími
přílohami,
j) pokud nebude uzavřena smlouva s účastníkem, který se umístil na prvním místě, pro
překážky na straně účastníka v prvním pořadí, je zadavatel oprávněn smlouvu uzavřít
s účastníkem v druhém respektive i ve třetím pořadí.
11) Upozornění:
a) nabídku, která nesplní podmínky uvedené v této výzvě, nebude zadavatel hodnotit,
b) tato výzva není příslibem pro uzavření smlouvy ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku.
Přílohy k výzvě:
Příloha č. 1 – Krycí list, včetně soupisu prací ve formátu excel
Příloha č. 2 – Návrh smlouvy
Příloha č. 3 – Projekt prací inženýrskogeologického průzkumu, 12/2016, SUDOP PRAHA, a.s.

Digitálně podepsal:
PhDr. Radek Haubert
DN: T=vrchní ředitel, SN=P23249,
G=Radek, SN=Haubert, CN=PhDr. Radek
Haubert, OU=2488, OU=100, O=Nejvyšší
kontrolní úřad [IČ 49370227],
OID.2.5.4.97=NTRCZ-49370227, C=CZ
Datum: 15.12.2016 11:09:34
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Příloha č. 1 výzvy
Krycí list nabídky
Tabulka č. 1 – ÚČASTNÍK
Jméno společnosti:
Adresa sídla/místa podnikání:
Adresa pro doručování pro účely této
veřejné zakázky:
Jméno/a a příjmení člena/ů
statutárního orgánu:

1.
2.
.
.

IČO/DIČ:
Bankovní spojení:
Spisová značka v obchodním rejstříku:
Kontaktní osoba:
Telefonní spojení:
e-mail:

Tabulka č. 2 – NABÍDKOVÁ CENA
Položka
Č.

Cena v Kč
bez DPH

DPH 21 %

Cena v Kč
s DPH

Celková nabídková cena
za předmět plnění
Součástí Krycího listu bude také oceněný soupis prací (viz příloha ve formátu ecxel).
1.

Účastník prohlašuje, že:
a) v nabídkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné k plnění předmětu veřejné
zakázky, a že uvedené ceny jsou nejvýše přípustné a nebudou překročeny,
b) uvedené hodnoty v tabulce č. 2 výše odpovídají skutečnosti a jsou pravdivé.

V ________ dne ______

..........................................................................
[doplnit firmu dodavatele, jméno a příjmení a funkci osoby oprávněné jednat za
dodavatele]
osoba oprávněná jednat za dodavatele

Příloha č. 2 výzvy

SMLOUVA O DÍLO
na inženýrskogeologický průzkum staveniště
(dále jen „Smlouva“)
I. Smluvní strany
Číslo smlouvy Zhotovitele

Číslo smlouvy Objednatele
Xxx

83/100/2016

XXXXXXXX
(dále jen „Zhotovitel“)

ČR – Nejvyšší kontrolní úřad
(dále jen „Objednatel“)

Se sídlem:

Se sídlem:

Xxx

Jednající:
Xxx
Funkce:
Xxx
Kontaktní osoby:
Xxx

Jankovcova 1518/2,
170 04 Praha 7
Jednající:
PhDr. Radek Haubert
Funkce:
vrchní ředitel správní sekce
Kontaktní osoba:Ing. Vladimír Bednář

Funkce:
Tel.:
E-mail:
IČO:
DIČ:
Zapsaná
v obchodním
rejstříku:
Bank. spojení:

Funkce:
Tel.:
E-mail:
IČO:
DIČ:
Zapsaná
v obchodním
rejstříku:
Bank. spojení:

Xxx
Xxx
Xxx
Xxx
Xxx
Xxx

Xxx

referent odboru hospodářské správy
233 045 135
vladimir.bednar@nku.cz
49370227
není plátce DPH
Nezapsán

Česká národní banka
30027-001/0710

(společně též „Smluvní strany“)
Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. a
ustanoveními § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský
zákoník“) a dohodly se, že tento závazkový vztah, rozsah a obsah vzájemných práv a
povinností z této Smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného
zákoníku, nestanoví-li tato Smlouva jinak.
II. Základní ustanovení
(1) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I této Smlouvy a taktéž oprávnění
k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany
se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé Smluvní straně.
(2) Smluvní strany prohlašují, že si před uzavřením Smlouvy vzájemně sdělily veškeré jim
známé skutkové a právní okolnosti, které by mohly být významné ve vztahu k uzavření
této Smlouvy nebo k plnění z této Smlouvy vyplývajícímu.
1

(3) Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto Smlouvu jsou k tomuto úkonu
oprávněny.

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

(6)

III. Účel, předmět a rozsah Smlouvy
Objednatel má v úmyslu pořídit výstavbou své sídlo na pozemku v Praze 7, katastrální
území Holešovice, parcelní číslo 708/4, s nímž přísluší hospodařit Objednateli (dále jen
„výstavba sídla“).
Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele vypracovat pro Objednatele
inženýrskogeologický průzkum (dále jen „IG průzkum“), který se stane podkladem pro
zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení na stavbu výstavba
sídla na parc. č. 708/4 v katastrálním území Holešovice (730122), obec Praha. Sídlo
Objednatele bude umístěno ve dvou budovách ozn. v ÚR jako objekty G a H, a to spolu
s provozy Kanceláře Poslanecké sněmovny (parlamentní knihovna a archiv Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR).
IG průzkum bude zahrnovat zejména činnosti uvedené v projektu IG průzkumu SUDOP
PRAHA, a.s. a v souladu s normou ČSN P 73 1005.
Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést předmět plnění pro Objednatele na svůj
náklad a nebezpečí, řádně a včas, ve sjednané kvalitě a s odbornou péčí dílo
specifikované v bodě 2 tohoto článku (dále také „dílo“), v rozsahu a za podmínek
stanovených Objednatelem. Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít
a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu.
Zhotovitel
prohlašuje,
že
se
seznámil
s dokumentem
„Projekt
prací
inženýrskogeologického průzkumu, z prosince 2016, zpracovatel SUDOP PRAHA, a.s., viz
příloha č. 1 Smlouvy a považuje ho za dostatečný podklad pro plnění předmětu Smlouvy,
při kterém je povinen dodržet veškeré související podmínky vyplývající z rozhodnutí
orgánů státní správy a právních a technických norem. Příloha č. 1 je nedílnou součástí
této Smlouvy.
Zhotovitel dílo vypracuje v listinné i v elektronické podobě ve formátech Microsoft
Office. V listinné podobě odevzdá Zhotovitel dílo ve dvou (2) vyhotoveních,
v elektronické podobě na datovém nosiči CD v editovatelné formě.

IV.
Doba a místo plnění
(1) Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli předmět Smlouvy do 3. 3. 2017 v sídle
Objednatele.
(2) Termín odevzdání díla je možné termínově prodloužit pouze v případě, že nastanou
takové klimatické podmínky, které znemožňují provádění terénních prací. Pokud tyto
skutečnosti nastanou, Zhotovitel neprodleně o nich bude Objednatele informovat. Za
nepříznivé podmínky je považováno delší souvislé období s teplotami nižšími než mínus
5 stupňů Celsia, resp. sněhová pokrývka vyšší než 0,2 m.
V.
Povinnosti Smluvních stran
(1) Objednatel se zavazuje, že před zahájením terénních prací předá Zhotoviteli na
nezbytnou dobu stavební pozemek, dokumentaci k stávajícím podzemním inženýrským
sítím a příp. další dostupnou dokumentaci v elektronické formě.
(2) Práce budou zahájeny do 10 pracovních dnů od podpisu Smlouvy.
(3) Objednatel se zavazuje zajistit Zhotoviteli nezbytnou součinnost k plnění předmětu této
Smlouvy a Zhotoviteli řádně uhradit cenu uvedenou v článku VI.
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(4) Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením povinností Zhotovitele
stanovených touto Smlouvou.
(5) Smluvní strany jsou povinny navzájem se předem informovat o veškerých skutečnostech
důležitých pro plnění předmětu této Smlouvy.
(6) Nastanou-li skutečnosti, které jedné nebo oběma Smluvním stranám částečně nebo
úplně znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny
se o tom bez zbytečného odkladu písemně informovat. Zároveň jsou obě Smluvní strany
zavázány společně podniknout veškeré kroky k překonání překážek plnění této Smlouvy.
VI. Cena díla a předání díla
(1) Celková cena díla je stanovena dohodou Smluvních stran a je stanovena jako nejvýše
přípustná. V celkové ceně díla jsou zahrnuty úplné a veškeré náklady Zhotovitele na
splnění předmětu plnění této Smlouvy. Žádné další ani související náklady nebudou
Objednatelem uhrazeny, s výjimkou změny sazby DPH.
(2) Celková cena díla činí XXXX Kč bez DPH, tj. XXXX Kč včetně DPH.
(3) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením bez vad a
nedodělků, předáním a převzetím díla pověřeným zástupcem Objednatele. O předání a
převzetí díla jsou Smluvní strany povinny sepsat předávací protokol.
(4) Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu, včetně autorských práv po zaplacením ceny
za dílo.
VII. Platební podmínky
(1) Zálohy Objednatel neposkytuje.
(2) Objednatel bude hradit cenu díla na základě daňového dokladu - faktur vystavovaných
Zhotovitelem. Faktura bude obsahovat číslo Smlouvy Objednatele a údaje dle právních
předpisů. Splatnost faktury je sjednána na 10 kalendářní dnů od data předání faktury
Objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kterým je fakturovaná částka odepsaná z účtu
Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Faktura je považována za proplacenou
okamžikem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.
(3) K ceně bude účtována DPH ve výši stanovené platnými právními předpisy.
(4) Faktura bude obsahovat číslo Smlouvy Objednatele a všechny údaje uvedené v § 29
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále
údaje ve smyslu ustanovení § 435 občanského zákoníku. Faktura bude zaslána na adresu
Objednatele, která je uvedena v záhlaví Smlouvy.
(5) V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této Smlouvě a/nebo
stanovené právními předpisy, bude-li obsahovat nesprávné údaje nebo nebudou-li
k faktuře doloženy požadované přílohy nebo bude obsahovat jiné cenové údaje, je
Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli k opravě, či novému vystavení.
V takovém případě lhůta splatnosti v celé sjednané délce začne plynout až dnem
doručení faktury obsahující správné údaje a všechny náležitosti podle této Smlouvy
Objednateli.
(6) V případě nezaplacení faktury ve lhůtě splatnosti ani po předchozím písemném
upozornění na prodlení, má oprávněná Smluvní strana nárok na zaplacení úroku
z prodlení ve výši, která se stanoví dle ustanovení § 1802 a násl. občanského zákoníku.
(7) Úrok z prodlení v případě prodlení jedné ze Smluvních stran s úhradou peněžité částky
bude ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb.
3

VIII. Sankční ujednání a škoda
(1) V případě prodlení Zhotovitele s předáním díla je Objednatel oprávněn účtovat
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.
(2) Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na
vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy.
(3) Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost
pokynů Objednatele. Pokud tak Zhotovitel neučiní, odpovídá za vzniklou škodu.
(4) Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním této Smlouvy v rozsahu
stanoveném českým právním řádem, zejména pak občanským zákoníkem. Žádná ze
Smluvních stran není v prodlení a ani nemá povinnost nahradit škodu způsobenou
porušením svých povinností vyplývajících z této Smlouvy, bránila-li jí v jejich splnění
nějaká z překážek, vylučující povinnost k úhradě ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského
zákoníku.
IX. Kontaktní osoby
Smluvní strany určují pro vzájemnou komunikaci kontaktní osoby a kontaktní údaje.
Každá Smluvní strana je povinna aktualizovat své kontaktní údaje a kontaktní osoby.
Taková změna, písemně druhé Smluvní straně sdělená, není změnou Smlouvy a
nevyžaduje uzavření dodatku ke Smlouvě.
Kontaktními osobami jsou:
Objednatel: Ing. Vladimír Bednář, tel. + 420 724 216 496, e-mail:
vladimir.bednar@nku.cz
Zhotovitel:

[doplní Zhotovitel]

X. Vlastnictví a užívání díla
(1) Objednatel nabývá na celou dobu trvání autorských práv nevýhradní právo užívat
dodané dílo vypracované speciálně pro Objednatele za účelem předmětu plnění, jakož i
veškerá plnění dodaná Zhotovitelem na základě této Smlouvy, která mají charakter
autorského díla, a to pro svoji potřebu bez jakýchkoliv dalších licenčních poplatků nebo
jiných plateb nad rámec ceny díla.
(2) Právo užívat autorská díla zahrnuje i oprávnění toto díla zpřístupnit Objednatelem
v nezbytném rozsahu třetím osobám.
XI. Povinnost mlčenlivosti
(1) Smluvní strany jsou povinny zavázat k utajování informací všechny zaměstnance
a osoby, které pověří úkoly v souvislosti s realizací činnosti dle této Smlouvy tak, aby i
tito byli plnohodnotně zavázáni ve smyslu tohoto ustanovení. Pro případ porušení
povinnosti mlčenlivosti těmito osobami přebírá příslušná Smluvní strana plně
odpovědnost za tyto osoby a případnou škodu způsobenou těmito osobami poškozené
straně nahradí.
(2) Za porušení povinnosti mlčenlivosti se nepovažuje, je-li Smluvní strana povinna
příslušnou informaci sdělit na základě zákonem stanovené povinnosti.
(3) Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na účinnost nebo platnost této Smlouvy. Smluvní
strana, která porušila povinnost mlčenlivosti, je povinna uhradit druhé Smluvní straně
škodu a vydat bezdůvodné obohacení.
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XII. Doba trvání Smlouvy a její ukončení
(1) Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 3. 3. 2017.
(2) Obě Smluvní strany mohou výpovědí ukončit Smlouvu ze zákonných důvodů. Zhotovitel
není oprávněn tyto důvody rozšiřovat ani omezovat
(3) Výpověď Smlouvy nabývá právní účinnosti dnem doručení písemného oznámení o
výpovědi Smlouvy druhé Smluvní straně.
(4) Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele se považuje neplnění závazků
spočívajících zejména v nedodržení termínu plnění Smlouvy nebo realizace předmětu
plnění Smlouvy v rozporu s ustanoveními Smlouvy anebo jiných závažných dokumentů,
či právních předpisů.
XIII.
Závěrečná ujednání
(1) Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smlouvy oběma Smluvními
stranami.
(2) Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku.
(3) Zhotovitel není oprávněn plnit Smlouvu prostřednictvím poddodavatele. Případná
změna poddodavatele nebo rozsahu plnění Smlouvy poddodavatelem vyžaduje písemný
předchozí souhlas Objednatele.
(4) V případě rozporu při plnění závazků ze Smlouvy, a to zejména v případech
neupravených Smlouvou, platí zadávací podmínky veřejné zakázky stanovené
Objednatelem ve výzvě, nabídky Zhotovitele a občanského zákoníku, a to v tomto
uvedeném pořadí.
(5) Objednatel nemá povinnost jednat s jakoukoliv třetí osobou kromě Zhotovitele.
(6) Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky ani pohledávky z této
Smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu
Objednatele.
(7) Veškeré změny Smlouvy musí být odsouhlaseny v písemných, postupně číslovaných
dodatcích s podpisem zástupců obou Smluvních stran oprávněných podepsat Smlouvu.
(8) Změnu oprávněných osob jsou Smluvní strany povinny si neprodleně písemně oznámit.
Tato změna nevyžaduje formu dodatku k této Smlouvě.
(9) Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vyplývající ze vzniku, výkladu, realizace a
ukončení této Smlouvy, jakož i veškeré sporné vztahy mezi Smluvními stranami z této
Smlouvy vyplývající (dále jen „spory“), se budou snažit řešit nejprve smírnou cestou.
(10) Veškeré spory související s touto Smlouvou se Smluvní strany zavazují řešit především
na úrovni oprávněných osob, popř. osob jim funkčně nadřízeným. Nepodaří se spor
vyřešit ani zástupcům podepisujícím Smlouvu ve lhůtě alespoň třicet (30) dnů, bude spor
postoupen k rozhodnutí příslušnému obecnému soudu České republiky na návrh
kterékoliv Smluvní strany.
(11) Zhotovitel vyslovuje souhlas s tím, že Objednatel v rámci transparentnosti Smlouvu
(včetně případných dodatků) zveřejní způsobem, umožňující nepřetržitý přístup.
(12) Dojde-li ke změně statutu (změna právní formy právnické osoby, fúze právnických osob,
rozdělení právnické osoby) Zhotovitele, je tento povinen oznámit nové skutečnosti
Objednateli ve lhůtě 14 dnů od právní moci takové změny.
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(13) Zhotovitel bere na vědomí, že je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve
znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly
prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
(14) Tato Smlouva je vyhotovena ve třech (3) vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě
(2) jsou určeny pro Objednatele a jedno (1) vyhotovení pro Zhotovitele.
(15) Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na
důkaz dohody o celém obsahu této Smlouvy připojují své podpisy.
(16) Smluvní strany prohlašují, že předmět Smlouvy není plněním nemožným a že tuto
Smlouvu uzavřely po pečlivém zvážené všech možných důsledků.
Příloha č. 1 Smlouvy – Projekt inženýrskogeologického průzkumu pro výstavbu sídla NKÚ

V Praze dne ……………… 201X

V …………... dne…………… 201X

................................................................

...................................................................

Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad

Zhotovitel

PhDr. Radek Haubert

Jméno

vrchní ředitel správní sekce

Funkce
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