STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném
znění.
10. mimořádná schůze rady města dne: 19.12.2016
Bod pořadu jednání:
Schválení výsledku zadávacího řízení na služby spojené s Plánem udržitelné mobility
Stručný obsah: Schválení výsledku zadávacího řízení na služby spojené s Plánem udržitelné mobility
Liberec - Jablonec nad Nisou
fáze 1. Plán rozvoje veřejné dopravy na období 2017 - 2023
fáze 2. Plán rozvoje cyklodopravy na období 2017 - 2023.
Hodnotící komise doporučila zadavateli dne 5. 12. 2016 nejvhodnější nabídku, kterou podal uchazeč
NDCON s.r.o. s nabídkovou cenou 2 850 000,- Kč (bez DPH).

MML, Odbor strategického rozvoje a dotací
Důvod předložení: schválení výsledku zadávacího řízení na služby spojené s Plánem udržitelné
mobility
Zpracoval:

Putíková Michaela, Ing. - pracovník odboru strategického rozvoje a dotací

Projednáno s:

Ing. Danou Štefanovou, vedoucí oddělení rozvojové koncepce
Mgr. Janem Korytářem, náměstkem primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj
a dotace

Předkládá:

Maturová Michaela, Ing. - pověřená zastupováním funkce vedoucího odboru
strategického rozvoje a dotací

K projednání v radě přizván(a):
Předpokládaná doba projednání (min): 5
Po schválení předložit na jednání:
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Návrh usnesení
Rada města po projednání
schvaluje
výsledek zadávacího řízení na služby „Plán udržitelné městské mobility Liberec - Jablonec nad
Nisou“, fáze č. 1 Plán rozvoje veřejné dopravy na období 2017 - 2023, fáze č. 2 Plán rozvoje
cyklodopravy na období 2017 - 2023 a výběr nejvhodnější nabídky, kterou podal uchazeč NDCON
s.r.o., Zlatnická 10/1582, 11000 Praha 1, IČ 64939511 s nabídkovou cenou 2 850 000 Kč bez DPH.

ukládá
1. zajistit odeslání a zveřejnění Rozhodnutí o výběru dodavatele, dle přílohy č. 2.
P: Maturová Michaela, Ing. - pověřená zastupováním funkce vedoucího odboru strategického
rozvoje a dotací
T: 30.12.2016
zajistit uzavření příslušné smlouvy s vybraným uchazečem NDCON s.r.o., Zlatnická 10/1582,
2.
110 00 Praha 1, IČ 64939511 dle Přílohy č. 3.
P: Maturová Michaela, Ing. - pověřená zastupováním funkce vedoucího odboru strategického
rozvoje a dotací
T: 31.01.2017

Formulace usnesení byla konzultována s právníkem zařazeným do MML před projednáním
v radě města.
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Důvodová zpráva

Na základě usnesení č. 937/2016 rady města Liberec ze dne 1. 11. 2016, odbor strategického rozvoje a dotací
vypsal ve spolupráci s externím administrátorem podlimitní řízení na služby spojené s Plánem udržitelné mobility
Liberec - Jablonec nad Nisou fáze 1. Plán rozvoje veřejné dopravy na období 2017 - 2023 a fáze 2. Plán rozvoje
cyklodopravy na období 2017 - 2023. Lhůta pro podání nabídek do tohoto zadávacího řízení byla ukončena 30.
11. 2016 a v řádném termínu bylo doručeno sedm nabídek. Hodnotící komise doporučila zadavateli výběr
nejvhodnější nabídky dne 5. 12. 2016.
Předmětem činnosti dodavatele bude:
1. Sociodopravní průzkum mobilitního chování
2. Dopravní model
3. Plán rozvoje veřejné dopravy
4. Plán rozvoje cyklodopravy
5. Komunikační strategie celého procesu
Předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky činila 5.000.000,- Kč bez DPH. Vítězná nabídka byla
podána ve výši 2.850.000,- Kč.
Přehled nabídek jednotlivých uchazečů:
Uchazeč
Pořadí

Nabídková cena bez DPH

Součet bodů

Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o.

3 085 651,- Kč

94,65

3.

Transport Advisory, s.r.o.

3 640 000,- Kč

84,81

6.

CDV - MEDIAN

4 400 000,- Kč

75,34

7.

ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum

3 300 000,- Kč

90,45

4.

2 880 000,- Kč

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s.r.o.

99,27

2.

NDCON s.r.o.

2 850 000,- Kč

100

1.

AF - CITYPLAN s.r.o.

3 490 000,- Kč

87,16

5.

Hodnocení nabídek je popsáno v příloze č. 1 Zpráva o hodnocení nabídek.

Přílohy:
Příloha č. 1_ Zpráva o hodnocení nabídek
Příloha č. 2 _ Rozhodnutí o výběru dodavatele
Příloha č. 3- Smlouva o dílo SUMF
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ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
(vyhotovené v souladu s § 122 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„ZZVZ“))

Identifikace veřejné zakázky:
Plán udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou“
fáze č. 1 Plán rozvoje veřejné dopravy na období 2017 – 2023
fáze č. 2 Plán rozvoje cyklodopravy na období 2017 – 2023
Zadavatel:
Statutární město Liberec
se sídlem:
nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec
IČ:
0026978
Zastoupený:
Mgr. Janem Korytářem, náměstkem primátora pro ekonomiku, strategický
rozvoj a dotace
(dále jen „Zadavatel“)
Zadavatel rozhodl o přidělení podlimitní veřejné zakázky na služby zadávané ve zjednodušeném
podlimitním řízení s názvem „Plán udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou“ fáze č. 1
Plán rozvoje veřejné dopravy na období 2017 – 2023, fáze č. 2 Plán rozvoje cyklodopravy na období
2017 – 2023“ níže vybranému uchazeči:
Identifikační údaje vybraného uchazeče:
Obchodní firma nebo název:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
DIČ:

NDCON s.r.o.
Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1
112 – společnost s ručením omezeným
64939511
CZ64939511

Nabídka uchazeče NDCON s.r.o. byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
Kritéria hodnocení a jejich váha:



Nabídková cena
Metodika provádění díla

70%
30%

Celková nabídková cena s váhou 70%
Nabídková cena
bez DPH

Počet bodů
v rámci dílčího
hodnotícího
kritéria

Body do
celkového
hodnocení –
váha 70%

Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o.

3 085 651,- Kč

92,36

64,65

Transport Advisory, s.r.o.

3 640 000,- Kč

78,30

54,81

Uchazeč

1

CDV – MEDIAN (Centrum
dopravního výzkumu, v.v.i. a
MEDIAN s.r.o.)

4 400 000,- Kč

64,77

45,34

ACCENDO – Centrum pro vědu a
výzkum

3 300 000,- Kč

86,36

60,45

HaskoningDHV Czech Republic,
spol. s.r.o.

2 880 000,- Kč

98,96

69,27

NDCON s.r.o.

2 850 000,- Kč

100

70

AF – CITYPLAN s.r.o.

3 490 000,- Kč

81,66

57,16

V rámci kritéria Metodika provádění díla bude hodnocen celý předmět plnění veřejné zakázky
specifikovaný v zadávací dokumentaci. Metodika předložená uchazečem v nabídce bude obsahovat
následující části, kterým hodnotící komise přisuzuje stejnou váhu důležitosti:
a)

popis způsobu provádění díla;

b)

harmonogram provádění díla;

c)

metodika provádění soc-dopr. průzkumu;

d)

metodika tvorby mat.-dopr. modelu;

e)

metodika plánu rozvoje veřejné dopravy;

f)

metodika plánu rozvoje rozvoje cyklodopravy;

g)

vymezení jednotlivých rolí realizačního týmu dodavatele a popis jejich pracovní činnosti;

h)

popis spolupráce se zadavatelem.

Metodika provádění díla

30%
Metodika
provádění díla –
součet bodů za
subkritéria

Počet bodů
v rámci dílčího
hodnotícího
kritéria

Body do
celkového
hodnocení –
váha 30%

Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o.

800

100

30

Transport Advisory, s.r.o.

800

100

30

CDV – MEDIAN (Centrum
dopravního výzkumu, v.v.i. a
MEDIAN s.r.o.)

800

100

30

ACCENDO – Centrum pro vědu a
výzkum

800

100

30

HaskoningDHV Czech Republic,
spol. s.r.o.

800

100

30

NDCON s.r.o.

800

100

30

Uchazeč

2

AF – CITYPLAN s.r.o.

800

100

30

Hodnotící komise se jednomyslně shodla, že všechny předložené metodiky provádění díla jsou
dostatečně konkrétní, srozumitelné, proveditelné v reálné praxi a schopné generovat odůvodněné a
transparentní řešení. Ze všech předložených metodik provádění díla vyplývá velmi zřetelně vysoká
odborná znalost uchazeče řešit dané odborné téma. Navržené postupy dokládají vynikající schopnost
jednotlivých uchazečů vyřešit veřejnou zakázku komplexně a ve všech parametrech. Pracovní postupy
uchazečů jsou schopné dosáhnout optimálního výsledku řešení. Technicko-odborná úroveň
navrhovaných metod dokumentuje vynikající schopnosti uchazečů řešit jednotlivé odborné oblasti.
Úroveň shody předložených řešení zakázky s požadovanými okruhy problémů je zcela a v plném
rozsahu stanoveném v zadání. Hodnotící komise přidělila jednotlivým metodikám uchazečů maximální
počet bodů, neboť všechny předložené nabídky zcela splňují požadavky zadavatele kladené na
provádění díla.

Celková tabulka hodnocení:
Počet bodů
v rámci dílčího
hodnotícího
kritéria
nabídková
cena

Počet bodů
v rámci
dílčího
hodnotícího
kritéria
Metodika
provádění díla

Mott MacDonald CZ, spol.
s.r.o.

64,65

Transport Advisory, s.r.o.

Součet
bodů

Pořadí

30

94,65

3.

54,81

30

84,81

6.

CDV – MEDIAN (Centrum
dopravního výzkumu, v.v.i. a
MEDIAN s.r.o.)

45,34

30

75,34

7.

ACCENDO – Centrum pro
vědu a výzkum

60,45

30

90,45

4.

HaskoningDHV Czech
Republic, spol. s.r.o.

69,27

30

99,27

2.

70

30

100

1.

57,16

30

87,16

5.

Uchazeč

NDCON s.r.o.
AF – CITYPLAN s.r.o.

Splnění podmínek účasti v zadávacím řízení
Vybraný uchazeč rovněž prokázal splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, vybraný uchazeč
prokázal splnění kvalifikace stanovené v zadávací dokumentaci.
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Poučení:
Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 ZZVZ. Námitky
musí být Zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru dodavatele.
Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít
smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 ZZVZ.
V Liberci dne ………..

………………………….………
Mgr. Jan Korytář
náměstek primátora pro ekonomiku, strategický rozvoj a dotace
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Smlouva o dílo
na
Plán udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou
Fáze č. 1 – rámec pro Plán udržitelné městské mobility - Plán rozvoje veřejné dopravy
území Liberec- Jablonec nad Nisou 2017-2023 (SUMF)
Fáze č. 2 – Plán rozvoje cyklodopravy území Liberec- Jablonec nad Nisou 2017-2023

Č. SOD zhotovitele:
Č. SOD objednatele:
Uzavřená mezi níže uvedenými stranami podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
Smluvní strany
Objednatel: Statutární město Liberec
Nám. Dr. E. Beneše 1. 460 59 Liberec
IČ: 002 62 978
DIČ: CZ002 62 978
Zastoupený: Tiborem Batthyánym, primátorem města
ve věcech smluvních: Mgr. Janem Korytářem, náměstkem primátora pro ekonomiku, strategický
rozvoj a dotace
ve věcech plnění díla a převzetí prací: vedoucím odboru strategického rozvoje a dotací
Bankovní spojení: 1016053873/6100
na straně jedné (dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:
NDCON s.r.o.
Se sídlem:
Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1
IČ:
64939511
DIČ:
CZ64939511
Bankovní spojení:
KB a.s., Praha 1, číslo účtu: 7494520277/0100 CZK
Zastoupen:
Ing. Robert Michek, jednatel společnosti
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 42028
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

II.

Účel smlouvy a úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavírána za účelem zjištění dopravního chování jednotlivých segmentů
společnosti, zjištění potřeb a možností individuálních aktérů dopravních sítí, za účelem efektivní
alokace veřejných zdrojů a predikce potřeby dopravní obslužnosti pro správné plánování
dopravní infrastruktury pro veřejnou dopravu a cyklodopravu v letech 2017-2023.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.
3. Tato smlouva je uzavírána na základě zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky č. DPP/SRPP
4/16 s názvem „Plán udržitelné městské mobility Liberec-Jablonec nad Nisou, fáze č. 1 Plán
rozvoje veřejné dopravy na období 2017-2023, fáze č.2 Plán rozvoje cyklodopravy na období
2017-2023“.
4. Zhotovitel se zavazuje splnit předmět plnění v souladu s podmínkami tohoto zadávacího řízení a
jím podanou nabídkou.
5. Objednatel je povinen v souladu se zákonem č.134/2016 Sb. o veřejných zakázkách a zák. č.
340/2015 Sb. o registru smluv, ve stanovené lhůtě po uzavření smlouvy uveřejnit celé znění
smlouvy, tj. včetně všech příloh. Zhotovitel prohlašuje, že je s tímto srozuměn.
III.
Předmět plnění
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k řádnému a včasnému zpracování:
Plánu udržitelné městské mobility Liberec-Jablonec nad Nisou
a) Fáze č. 1 – SUMF (rámec pro Plán udržitelné městské mobility) - Plán rozvoje veřejné
dopravy na období 2017-2023
b) Fáze č. 2 – Plán rozvoje cyklodopravy na období 2017-2023
v souladu se zadáním, jakožto přílohou č. 1 této smlouvy o dílo. Dílo bude koncepčním
dokumentem na roky 2017-2023, který bude sloužit jako podklad pro následné dopracování
kompletního Plánu udržitelné mobility Liberec- Jablonec nad Nisou.
2. Dílo dle této smlouvy bude splňovat požadavky a podmínky této smlouvy, zadávací dokumentace
(Příloha 1) a nabídky zhotovitele (Příloha 2), právních předpisů a podmínek vztahujících se
k předmětu této smlouvy.
3. Dílo bude provedeno a předáno objednateli v 6 ti tištěných a 3 digitálních vyhotoveních dle
přílohy č. 1.

IV.
Termín a místo plnění
1. Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění této smlouvy ihned po jejím uzavření a ukončit nejpozději
do 31. 12. 2017. Do konce termínu plnění musí být dílo projednáno v zastupitelstvech města
Liberec i Jablonec nad Nisou a musí být vypořádány připomínky vzešlé z jednání zastupitelstev.
2. Plnění bude probíhat v následujících etapách a v souladu s harmonogramem, který tvoří přílohu
č. 3 této smlouvy:
a. Návrh Komunikační strategie celého procesu (od sociodopravního průzkumu, přes
dopravní model až po vlastní plány rozvoje veřejné dopravy a cyklodopravy)
b. Sociodopravní průzkum mobilitního chování obyvatel území
c. Dopravní model

d. Plán rozvoje veřejné dopravy
e. Plán rozvoje cyklodopravy
V celém procesu se zhotovitel zavazuje komunikovat a spolupracovat s objednatelem v souladu
s odsouhlasenou komunikační strategií (viz bod a).
3. Místem plnění je sídlo objednatele.
4. Rozsah území pro zpracování všech částí předmětu plnění jsou obce obsluhované společnou sítí
městské hromadné dopravy: Liberec, Jablonec nad Nisou, Stráž nad Nisou, Kryštofovo Údolí,
Šimonovice, Bedřichov, Janov nad Nisou, Lučany nad Nisou, Nová Ves nad Nisou, Rádlo, Rychnov
u Jablonce nad Nisou, Pulečný.

V.
Cena díla
1. Celková cena za předmět plnění je sjednána smluvními stranami dohodou na základě nabídky
zhotovitele ze dne 22. 11. 2016 podané v rámci veřejné zakázky, a to ve výši 2 850 000,- Kč bez
DPH, tj. 3 448 500,- Kč vč. 21 % DPH a vyplývá z níže uvedené tabulky.
Dílo
1 Sociodopravní průzkum
2 Dopravní model
3 Plán rozvoje veřejné
dopravy
4 Plán rozvoje
cyklodopravy
5 Komunikační strategie
celého procesu
Cena celkem

Cena bez DPH (Kč)

DPH 21 % (Kč)

Cena celkem vč.
DPH (Kč)
1 210 000,605 000,605 000,-

1 000 000,500 000,500 000,-

210 000,105 000,105 000,-

500 000,-

105 000,-

605 000,-

350 000,-

73 500,-

423 500,-

2 850 000,-

598 500,-

3 448 500,-

2. Celková cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti této
smlouvy. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné,
včasné a úplné splnění předmětu této smlouvy včetně veškerých nákladů spojených s účastí
zhotovitele na všech jednáních týkajících se plnění této smlouvy a nákladů na odměnu za
poskytnutí práv vyplývajících z práv duševního vlastnictví a práv autorských. Cena dále obsahuje i
případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení
díla.
3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb a nedostatků ve své
nabídce.
4. Záloha na cenu díla se nesjednává.
5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně
zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od
okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této
skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

VI.
Platební podmínky
Cena dle čl. V. této smlouvy bude uhrazena následujícím způsobem:
a. Po odevzdání a projednání komunikační strategie pro přípravu SUMF a Plánu rozvoje
cyklodopravy (celého předmětu zakázky) v Řídicí skupině SUMF a obou zastupitelstvech
měst (Liberec i Jablonec nad Nisou) bude zhotovitelem vystavena faktura za poskytnuté
plnění ve výši 0, 5 % z ceny díla vč. DPH
b. Po odevzdání a projednání sociodopravního průzkumu s veřejností bude zhotovitelem
vystavena faktura za poskytnuté plnění ve výši 25 % z ceny díla vč. DPH
c. Po odevzdání a projednání dopravního průzkumu a vybraného návrhového scénáře bude
zhotovitelem vystavena faktura za poskytnuté plnění ve výši 30 % z ceny díla vč. DPH
d. Po odevzdání a projednání Plánu rozvoje veřejné dopravy a Plánu rozvoje cyklodopravy, vč.
akčních plánů a vlastním projednání dle schválené komunikační strategie předmětného díla
bude zhotovitelem vystavena faktura za poskytnuté plnění ve výši 44,5 % z ceny díla vč.
DPH.
Objednatel si vyhrazuje právo na zádržné ve výši 10% z jednotlivých fakturovaných cen. Zádržné
bude zhotoviteli vyplaceno, bude-li uplatněno, na základě řádného provedení díla v souladu
s podmínkami dle této smlouvy a po odstranění všech vad a nedodělků.
Platby fakturovaných částek budou probíhat bezhotovostně na bankovní účet zhotovitele
uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti 30 dní po obdržení jednotlivých daňových
dokladů objednatelem.
Daňové doklady budou splňovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“) a § 435 občanského zákoníku, dále
budou obsahovat číslo smlouvy objednatele.
Pokud faktura nebude obsahovat náležitosti dle odst. 4 tohoto článku smlouvy, je objednatel
oprávněn fakturu vrátit k opravě nebo doplnění. V tomto případě se přeruší běh lhůty splatnosti
a nová lhůta počíná běžet doručením opravené nebo nově vystavené faktury.
Dodatečné služby odsouhlasené objednatelem, které dohodou stran byly vykonány, musí být ve
fakturách účtovány odděleně.
Objednatel je oprávněn započíst vyúčtované smluvní pokuty na pohledávky zhotovitele.
Za doručení faktury se považuje předání faktury do poštovní evidence objednatele.
Dnem zaplacení peněžního závazku je den odepsání dlužné částky z účtu objednatele.
Příjemce zdanitelného plnění (objednatel) si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu
zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud poskytovatel zdanitelného plnění
(zhotovitel) bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude
nejpozději de dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru
plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Podobný postup je příjemce
zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného
plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně
skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci
zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně dle § 109a ZDPH bude příjemce
zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Při použití
zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na účet poskytovatele
zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu
splatnosti. V případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z
přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně

z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem zdanitelného
plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce
daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího příslušné
výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.
11. Objednatel si vyhrazuje právo neuhradit zhotoviteli cenu díla, či její část v případě, že zhotovitel
nebude disponovat bankovním účtem zveřejněným v registru plátců. Tímto postupem se
objednatel nedostává do prodlení a zhotovitel není oprávněn domáhat se na objednateli úroků
z prodlení.

VII.
Součinnost objednatele
1. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro plnění předmětu
smlouvy, zejména mu včas a řádně předat potřebné podklady, zúčastňovat se jednání, a
poskytovat mu všechny potřebné informace v souvislosti se splněním smlouvy.
2. Pokud při plnění smlouvy vyjdou najevo nebo vzniknou nové skutečnosti, které zhotovitel při
uzavření smlouvy neznal a nemohl znát, a které podstatně ztíží nebo znemožní plnění smlouvy za
sjednaných podmínek, je objednatel oprávněn dohodnout se zhotovitelem změnu dotčených
ustanovení smlouvy.
3. Objednatel je povinen včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky
vzniklé v důsledku plnění smlouvy.

1.

2.

3.

4.

5.

VIII.
Povinnosti zhotovitele
Zhotovitel je povinen při plnění svých smluvních závazků postupovat s odbornou péčí, dodržovat
obecně závazné právní předpisy a technické normy a postupovat v souladu s touto smlouvou a
pokyny objednatele.
Svou činnost, v rámci plnění předmětu této smlouvy, bude zhotovitel uskutečňovat v souladu se
zájmy objednatele a bude se řídit jeho výchozími podklady a pokyny, zápisy a dohodami, a to
v souladu s příp. rozhodnutími a stanovisky dotčených orgánů veřejné správy a ostatních
dotčených subjektů. Zhotovitel se zdrží jakéhokoliv jednání, které by mohlo ohrozit zájmy
objednatele vycházející z plnění této smlouvy.
Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovanosti díla a o průběhu činností
sjednaných ve smlouvě a bez zbytečného odkladu mu oznamovat všechny okolnosti, které zjistil a
které mohou mít vliv na změnu pokynů, podmínek a požadavků objednatele a na předmět plnění
smlouvy.
Pokud zhotovitel při plnění smlouvy použije výsledek činnost chráněný právem průmyslového či
jiného duševního vlastnictví, a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči
objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových důsledků.
Objednatel si vyhrazuje právo požadovat v odůvodněných případech po zhotoviteli vyloučení
takového subdodavatele, který nemá řádné podnikatelské oprávnění, nebo který svým plněním
zjevně nedosahuje běžně uznávaných kvalitativních standardů, a ten je povinen tomuto
požadavku vyhovět.

6. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat v odůvodněných případech po zhotoviteli vyloučení a
náhradu kteréhokoliv pracovníka zhotovitele jiným pracovníkem, a zhotovitel je povinen tento
požadavek splnit.
7. K plnění je zhotovitel oprávněn na klíčových místech využít pouze ty pracovníky uvedené v
nabídce. Jejich případná změna podléhá výslovnému souhlasu objednatele.
8. V souladu s § 2633 občanského zákoníku se zhotovitel zavazuje neposkytovat předmět plnění
jiným osobám než objednateli. Tímto není vyloučen čl. XI. odst. 6 této smlouvy.
9. Na provedení předmětu plnění může být v budoucnu čerpána dotace. V případě získání dotace se
zhotovitel zavazuje, že předmět plnění bude realizován v souladu a podle podmínek a pravidel
stanovených v příslušných instrukcích, metodických pokynech a oznámeních.
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IX.
Způsob plnění díla a přejímací řízení
Zhotovitel bude s objednatelem pravidelně konzultovat provádění díla a brát v potaz všechny
průběžné připomínky objednatele, které musí být prokazatelně vypořádány.
Zhotovitel se zavazuje účastnit kontrolních dnů v počtu min. jednoho kontrolního dne v průběhu
každého měsíce plnění díla, které představí, vysvětlí a obhájí postup na jednotlivých částech díla.
Zhotovitel se zavazuje účastnit i dalších jednání (a to i jednání Řídicí skupiny SUMF, dopravní
komise Liberec, dopravního výboru Jablonec nad Nisou, Rady či Zastupitelstva SM Liberec a SM
Jablonec nad Nisou), jestliže jejich potřeba svolání vyvstane v průběhu provádění díla. Náklady
spojené s účastí na kontrolních dnech a dalších jednáních jsou zahrnuty v celkové ceně díla vč.
DPH.
Jednání na kontrolním dnu bude probíhat následovně:
 jednání bude svolávat zástupce objednatele a bude probíhat na půdě statutárního města
Liberec,
 moderování bude v kompetenci zhotovitele,
 na jednání budou prezentovány a vysvětleny návrhové verze předmětu plnění, vznášeny
připomínky k návrhům, odsouhlaseny a schváleny konečné verze jednotlivých částí
předmětu plnění,
 prezentace může být provedena formou promítnutí základních informací za aplikace
PowerPoint či obdobné a bude doplněna komentářem zhotovitele. Při prezentaci budou
ze strany zhotovitele přítomny osoby zodpovědné za zpracování prezentované části, aby
mohly reagovat na dotazy a připomínky,
 zápis z jednání bude pořizovat zhotovitel a bude odeslán objednateli následující pracovní
den po jednání k odsouhlasení,
 na jednání si zhotovitel vymezí dostatečný prostor (až 1 pracovní den)
Z jednotlivých jednání budou pořizovány zhotovitelem zápisy obsahující minimálně:
 identifikační údaje objednatele a zhotovitele,
 identifikace díla,
 jmenovitý seznam účastníků jednání (může být prezenční listina),
 popis průběhu jednání,
 připomínky k plnění díla vznesených v průběhu jednání,
 způsob vypořádání připomínek, byly-li na předcházející schůzce vzneseny,
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seznam stanovených úkolů pro odpovědné pracovníky, případně návrh způsobu řešení a
datum jejich splnění.
K předání a převzetí díla, resp. jeho dílčích etap dojde na základě přejímacího řízení mezi
zhotovitelem a objednatelem, a to po podepsání zápisu s následujícím minimálním obsahem:
a. údaje o zhotoviteli (subdodavateli) a objednateli, tj. obchodní firma/název,
sídlo/místo podnikání, IČ, jména osob oprávněných jednat jejich jménem,
b. identifikace díla, které je předáváno,
c. soupis vad, a nedodělků, je-li to relevantní,
d. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá, či nikoliv.
Vlastnické právo k dílu a nebezpeční škody na věci přechází na objednatele převzetím
jednotlivých etap předmětu plnění.
Nedohodnou-li se strany jinak, pořizuje zápis o provedení díla zhotovitel.
Zápis s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší oprávnění zástupci smluvních stran
k veškerým úkonům v přejímacím řízení.
Jestliže zápis o odevzdání a převzetí je řádně podepsán smluvními stranami, považují se údaje o
opatřeních a lhůtách v zápise uvedených za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran
výslovně v zápise neuvede, že s určitými body zápisu nesouhlasí. Jestliže objednatel v zápise
popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné
odstranění takových vad.
X.
Odpovědnost za vady, záruční doba
Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 24 měsíců plynoucí od data převzetí díla
objednatelem dle předávacího protokolu po poslední etapě předmětu plnění.
Bude-li mít dílo vady, objednatel bez zbytečného odkladu uplatní nároky z vadného plnění
v souladu s občanským zákoníkem.
Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy i za
předpokladu, že dílo bude převzato a následně bude objevena zjevná vada, objednatel může
uplatnit nároky a práva vyplývající z odpovědnosti za vady.
Zhotovitel je povinen odstranit vady v termínu stanoveném objednatelem, není-li takový termín
stanoven, nejpozději do jednoho týdne.

XI.
Práva duševního vlastnictví
1. Zhotovitel tímto poskytuje objednateli bezúplatnou výhradní licenci k užití díla, (vcelku i po
částech), která je neomezená, zejména v následujícím rozsahu:
a) k užití díla samostatně, ve spojení s jinými autorskými díly, značkami, logy, texty a jakýmikoli
obdobnými prvky, včetně oprávnění dílo upravit, zpracovat, změnit, zařadit do jakéhokoli
jiného díla apod.
b) k užití díla v původní podobě dle písm. a) tohoto odstavce a článku smlouvy jakýmkoli
způsobem užití (rozmnožování, rozšiřování, půjčování, pronájem, vystavování, sdělování
veřejnosti a jiné), bez omezení technologie, bez omezení počtu či množství užití, bez omezení
účelu,
c) k užití díla v původní podobě dle písm. a) tohoto odstavce a článku smlouvy bez omezení
teritoria na celém světě,
d) k užití díla v původní podobě nebo v podobě dle písm. a) tohoto odstavce a článku smlouvy
bez omezení času po celou dobu trvání majetkových autorských práv k dílu.

2. Objednatel není povinen licenci použít.
3. Objednatel je oprávněn dílo, jeho část či jeho název upravit, či jinak změnit.
4. Objednatel je oprávněn práva z licence zcela nebo zčásti, úplatně nebo bezúplatně poskytnout
třetí osobě (podlicence) nebo licenci zcela nebo zčásti, úplatně nebo bezúplatně postoupit třetí
osobě.
5. Zhotovitel uděluje objednateli svolení ke zveřejnění díla a souhlasí s tím, aby dílo, resp. jeho část
byla zveřejněna či užita bez uvedení jeho autorství.
6. Zhotovitel je oprávněn dílo užít nekomerčně (tj. nikoli poskytováním za úplatu) k účelu
prezentace vlastní práce, avšak k žádnému jinému účelu, pouze po předchozím souhlasu
objednatele.
7. Zhotovitel prohlašuje, že při realizaci díla nebudou porušena práva duševního vlastnictví třetích
stran.

XII.
Ochrana důvěrných informací
1. Veškeré informace týkající se předmětu plnění této smlouvy, s nimiž bude zhotovitel přicházet
v průběhu předsmluvních jednání a v době po uzavření smlouvy do styku, jakož i výchozí
podklady a materiály předané objednatelem zhotoviteli a výstupy a dokumenty, které zhotovitel
získá v rámci své činnosti, jsou důvěrné. Tyto informace nesmějí být sděleny nikomu kromě
objednatele a třetích osob určených dohodou smluvních stran nebo třetím osobám v nezbytném
rozsahu za účelem plnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a nesmějí být
použity k jiným účelům než k plnění předmětu smlouvy.
2. Výjimku z ochrany důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou
všeobecně známé a dostupné. Dále pak informace obsažené v podkladech objednatele nebo
dokladech a stanoviscích získaných činností zhotovitele.
3. Tímto ujednáním není dotčena první úprava uvedená v zákoně č. 412/2005 Sb.., o ochraně
utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, v zákoně č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ani v zákoně č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých údajů, ve znění pozdějších
předpisů.
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XIII.
Sankční ujednání
Pokud je zhotovitel v prodlení s termínem plnění díla či jeho dílčích etap, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky (dále jen „vady“) díla ve stanoveném termínu,
zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu či skupinu vad a každý den
prodlení.
V případě, že zhotovitel nedodrží svoji povinností oznámit změnu ve složení projektového týmu,
resp. nevyžádá si souhlas objednatele s jeho změnou, je zhotovitel povinen zaplatit pokutu ve
výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení. Zhotovitel je povinen uvést jména
a příjmení členů realizačního týmu do přílohy č. 4 této smlouvy o dílo.
Neplnění dalších smluvních nebo zákonných povinností zhotovitele uvedených v této smlouvě a
jejích přílohách, pro které není stanovena zvláštní sankce, je sankcionováno smluvní pokutou ve

výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ a při opakovaném porušení smluvních nebo zákonných
povinností 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.
5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele požadovat splnění povinnosti, která
je sankcionována, a není tím dotčeno právo objednatele na náhradu škody vedle smluvní pokuty
či nad její výši (smluvní strany tímto vylučují § 2050 občanského zákoníku).
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XIV.
Ukončení smlouvy
Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodů, ze zákonem stanovených
důvodů nebo z důvodů stanovených ve smlouvě, resp. za podstatné porušení smluvních
povinností.
Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje:
a) Z dosavadního průběhu plnění smlouvy je nepochybné, že zhotovitel nesplní předmět plnění
dle této smlouvy,
b) prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů, pokud nebylo zapříčiněno
neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele
c) nedodržení povinností dle čl. XII této smlouvy (ochrana důvěrných informací).
Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy ze zákonem stanovených důvodů.
Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, zavazují se smluvní strany vzájemně vypořádat své
nároky nejpozději do 2 měsíců od odstoupení a provést zejména následujíc úkony:
 zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je
stanovena cena díla,
 zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 10 dnů
od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.
Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez udání důvodů s jednoměsíční výpovědní
dobou od odeslání výpovědi zhotoviteli.
XV.
Doložky
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a
o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny
zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, a
to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění
neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.
Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou
plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou
odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá
strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.
Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

XVI.
Závěrečná ustanovení
Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména
občanským zákoníkem.
Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku za objednatelem bez jeho souhlasu.
Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky k bezchybné realizaci
předmětu plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k
provedení předmětu plnění potřebné.
Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran.
Dohoda musí mít písemnou formu dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou stran.
Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.
Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a
nepodniknou žádné úkony, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ
objektivních překážek k dosažení účelu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou
jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení
nepravdivých skutečností v této smlouvě zakládá druhé straně právo dostoupit od smlouvy a
požadovat náhradu škody, včetně ušlého zisku.
Každá změna v rozsahu předmětu plnění je samostatnou zakázkou a bude řešena v souladu se
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Změna požadovaná ze strany
zhotovitele musí být nahlášena objednateli nejpozději do 7 dnů od doby jejího zjištění včetně
cenové nabídky.
Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po třech
stejnopisech, zhotovitel po jednom stejnopisu.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
Tato smlouva byla schválena radou města Liberec dne …………. 2016 usnesením č. ……../2016.
Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:
 příloha č. 1 Zadání ZŘ
 příloha č. 2 Návrh zpracování předmětu plnění-nabídka zhotovitele
 příloha č. 3 Harmonogram zpracování předmětu plnění- nabídka zhotovitele
 příloha č. 4 Jmenný seznam členů realizačního týmu

Podpisy a otisky razítek smluvních stran
Objednatel

Zhotovitel

V Liberci dne ………………………

V Praze dne ………………………….

________________________________
Mgr. Jan Korytář, náměstek primátora pro
ekonomiku, strategický rozvoj a dotace

________________________________
Ing. Robert Michek
jednatel společnosti NDCON s.r.o.

