C.___l

SMLOUVA o DÍLO
... Ana.- ___—___.

Číslo smlouvy objednatele 2018066143

Číslo smlouvy zhotovitele 138 364 000

Městská část Praha-Libuš
Se sídlem:

Libušská 35/200, Praha 4-Libuš, 142 00 Praha 411
00231142
CZ00231142

IČO:
DIČ:
Číslo účtu:

_

Zastoupena:

Mgr. Jiří Koubek, starosta

(dále „objednatel“)
a
SITEL, spol. s r.o.
Se sídlem:
Adresa pro doručování:

Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 140 00

lČQ:

Nad Elektrárnou 1526/45, Praha 10, PSČ 106 00
44797320

DIC:

CZ 44797320

Číslo účtu:
Zastoupena:
K podpisu smlouvy oprávněn:

ing. !anem Hovakem, jednatelem

Ing. Jiří Kohn, MBA, na základě plné moci; výrobní ředitel
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6725
(dále „zhotovitel“)
(dále společně „smluvní strany")
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smlouvu o dilo (dále „smlouva“) tohoto znění:

PREAMBULE
Vzhledem k tomu, že:

- objednatel má zájem na provedení přeložky komunikačního zařízení v ul. Hoštická, Praha 4
v rámci projektu pod názvem „stavba č. 41207 Hasičská zbrojnice Písnice“;

- zhotovitel má zájem na provedení přeložky komunikačního zařízení pro objednatele;
uzavřely smluvní strany tuto smlouvu.

1

DEFINICE

1.1

Pro účely této smlouvy se rozumí:
„dílem“ činnost prováděná zhotovitelem pro objednatele podle smlouvy, jejíž rozsah je speciflkován v čl.
2.2:

„harmonogramem“ podrobný časový rozpis jednotlivých dílčích činností při provádění díla;
„položkovým rozpočtem" oceněný soupis prací, dodávek a služeb potřebných k provedení díla s
odkazem na příslušnou část projektové dokumentace. Položkový rozpočet je podkladem pro stanovení

ceny díla a je uveden v příloze č. 4 této smlouvy. Položkový rozpočet rovněž slouží k vykazování oceněni '
objemů provedeného díla a k ocenění víceprací a méněprací;
„projektem“ je projektová dokumentace pro provedení stavby pod názvem „1/ Hasičská zbrojnice
Praha, Libuš, překládka OK SITEL, 2/ Hasičská zbrojnice Praha, Libuš, překládka OK Telia Carrier,
3/ Hasičská zbrojnice Praha, Libuš, překládka OK T-Mobile a 4/ VPI Hasičská zbrojnice Praha,
Libuš“, zpracovaná projekční společnosti Jiří Kukaň IČO: 48107786 vjejimž rámci je prováděno dílo
podle smlouvy;

„soupisem provedeného díla“ rozsah prací, dodávek a služeb provedených za časové období;
„stavebníkem“ je objednatel;

„staveništěm“ prostory (plochy) určené objednatelem pro provádění díla, které zhotovitel použije pro
provedení díla a pro umístění zařízení staveniště;
„subdodavatelem“ právnická nebo fyzická osoba provádějící dílčí činnost pro zhotovitele při provádění
díla na základě samostatné mezi nimi uzavřené smlouvy;

„stavebním povolením“ rozhodnutí o umístění stavby č.j. OW/28029-R/2011/Ks,Ni ze dne 20.2.2013
vydané úřadem městské části Praha 12, odbor stavební, které nabylo právní moci dne 9.4.2013 jehož
kopie je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy;

,vicepracemi" práce, dodávky a/nebo služby, které nejsou zahrnuty v rozsahu díla ani jejich cena v ceně
díla a smluvní strany se písemně dohodly na jejich provedení;
„vlastníkem" jsou myšleni všichni dotčení vlastníci sítí elektronických komunikací: 1/ SlTEL, spol. s r.o.,
se sídlem Praha 4, Baarova 957/15, PSC 140 00, IČO: 44797320, zapsaná v OR vedeném u Městského
soudu v Praze, oddíl C, vložka 6725, 2/ Telia Carrier Czech Republic a.s., se sidlem Praha 3 - centrum

NAGANO IV, K červenému dvoru 25a, PSČ 13000, IČO: 26207842, zapsaná v OR vedeném Městským
soudem v Praze pod sp. zn_. B 6808, 3/ T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1,
Chodov, 148 00 Praha 4, ICO: 64949681, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.
B 3787 a 4/ Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00
Praha 3, IČO: 04084063, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 20623.
1.2

Ostatní nedetínované pojmy budou mít svůj obvyklý jazykový význam, pokud z kontextu smlouvy nelze
dovodit jinak.

1.3

Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, zhotovitel zpracuje návm jakéhokoliv (i) protokolu, (ii) zápisu nebo (iii)
soupisu dle smlouvy a předloží jej objednateli ke schválení. Objednatel neprodleně, nejpozději však do 3
pracovních dnů, schválí příslušný návrh nebo uvede důvody jeho neschválení. Pokud tak objednatel
v uvedené lhůtě neučiní, považuje se příslušný návrh za schválený.
Pokud se ve smlouvě objevuje slovní spojení „vystavení protokolu“, ,,vystaveni zápisu“ nebo „vystavení
soupisu" rozumí se tím postup podle tohoto odstavce, který je ukončen okamžikem schválení návrhu

protokolu, zápisu nebo soupisu ze strany objednatele nebo okamžikem, kdy se návrh protokolu, zápisu
nebo soupisu považuje za schválený.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje
dilo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla.
2.2

Dílem se rozumí kompletní zhotovení stavby - přeložky komunikačních zařízení v rámci projektu. Dílo
zahrnuje zejména veškeré činnost popsané v čl. 3.1 smlouvy.
Součástí díla je vyhotovení dokumentace skutečného provedeni díla, která bude provedena podle zásad a
v souladu s předpisy vlastnika překládané komunikační sítě. Dokumentace skutečného provedení díla
bude zhotovitelem objednateli předána 1 x v tištěné podobě a 1 x v digitální podobě;

2.3

Dilo bude zhotovitelem provedeno vsouladu súzemním rozhodnutím uvedeným vpříloze č. 1 této
smlouvy, projektovou dokumentaci uvedenou vpříloze č. 2 této smlouvy, podmínkami vlastníků
překládaného komunikačního zařízení sjednaných ve smlouvách o přeložce, které jsou přílohou č. 3 této
smlouvy a položkovým rozpočtem uvedeným v příloze č. 4 této smlouvy.

2.4

Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.

DOBA A MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA
Zhotovitel provede dílo v následující době provádění díla:

3.1.1. předání a převzetí staveniště:
29.6.2018;
3.1.2. zahájení provádění díla (stavebně montážních prací): 29.6.2018;
10.7.2018;
3.1.3. dokončení díla (stavebně montážních praci) :
3.1.4. předání apřevzetídíla:

31.7.2018;

3.1.5. dokumentace skutečného provedeni díla:
3.1.6. geometrický plán:

31.8.2018;
31.8.2018.

3.2

Zhotovitel bude provádět dílo dle výše uvedeného harmonogramu (HMG). Strany smlouvy sjednávají, že
HMG bude upravován v koordinaci s termíny hlavní stavby.

3.3

Místem provádění díla je staveniště stavby v k.ú. Písnice, parcela p.č.: 922/38, 932/3, 932/4, 922/10 a
922/50.

3.4

Zjisti-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa provádění díla nebo projektové
dokumentace znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu
objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně dila může jeho provádění přerušit. O
dobu přemšeni provádění díla bude prodloužena lhůta plnění. Tato doba není prodlením zhotovitele
s plněním dila.

3.5

Nedohodnou-lí se smluvní strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy
odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl pﬁ
vynaložení potřebné péče odhalit.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla ve výši 851 820, 60 Kč. Cena díla je tvořena součtem
cen jednotlivých položek díla, které jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 4a, č. 4b a č.
4c této smlouvy. Výsledná cena díla bude vypočtena na základě příloh č. 4a, č. 4b a č. 4c a skutečného
rozsahu plnění předmětu smlouvy.
Všechny uváděné ceny jsou bez DPH. DPH bude zhotovitelem pňpočtena kceně za dílo vsouladu
spříslušnými obecně závaznými právními předpisy o DPH, a to vsazbě platné ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění.
4.2

Cena díla bude uhrazena objednatelem na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání díla
objednateli, a to na základě vystaveného a odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací a
předávacího protokolu díla, který se stane nedílnou součástí faktury.
Datem zdanitelného plnění je den předání díla objednateli.

Pokud bude předmět díla odpovídat číselnému kódu CZ-CPA 41 až 43 klasifikace Českého statistického
úřadu platnému k 1.1.2008 bude zdanitelné plnění v režimu přenesené daňové povinnosti. Dle § 92a a §
92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty vplatném znění je povinen výši DPH pňznat a
uhradit objednatel, pro kterého je plnění uskutečněno.
4.3

Smluvní strany si sjednávají splatnost fakturovaných částek do 30-ti dnů od doručení faktury objednateli
na adresu uvedenou vtéto smlouvě. Objednatel je oprávněn do 10ti pracovních dní od doručení vrátit
fakturu, která nemá náležitosti stanovené zákonem o DPH nebo která obsahuje nesprávné ůdaje.

4.4

Fakturované částky jsou splatné bezhotovostně, a to bankovnim převodem na účet zhotovitele uvedený
na příslušné faktuře.

4.5

Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou dnem, kdy bude pňpsána na účet zhotovitele.

4.6

Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně. Faktura musi
kromě výše uvedených náležitostí obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce dohodnuty.

POJIŠTĚNÍ
Zhotovitel bude pro účely plnění povinností podle smlouvy udržovat po celou dobu provádění díla pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem nebo jeho subdodavateli, a to s limitem pojistného
plnění do výše 60 000 000,- Kč.
5.2

Doklady o pojištění, tedy pojistné smlouvy (pojistky) zhotovitel předložil objednateli na vyžádání, přílohou
této smlouvy č. 5 je potvrzení o pojištění.

5.3

Pﬁ vzniku pojistné události zhotovitel provede veškerá právní jednání vůči pojistiteli. Zhotovitel současně
informuje objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Smluvní strany si v
souvislosti s pojistnou událostí poskytnou veškerou potřebnou součinnost.

součmNosr OBJEDNATELE
Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel pňměřenou lhůtu k jejímu
poskytnutí. Uplyne-lí lhůta marně, má zhotovitel právo podle své volby si buď zajistit náhradní plnění na
účet objednatele, anebo, upozomiI-li na to objednatele, odstoupit od smlouvy.
6.2

Prodlení objednatele s plněním součinnosti nezpůsobuje prodlení na straně zhotovitele. Vdůsledku
prodlení objednatele splněním součinnosti se prodlužují navazující termíny provádění díla. Tyto

navazující terminy provádění díla budou prodlouženy o takovou dobu, která bude spravedlivé a důvodná
s pňhlédnutí ke všem okolnostem závažnosti prodlení objednatele a jak bude odrážet zpoždění nebo
překážku, kterou utrpěl zhotovitel prodlením objednatele (výpadek a opétovné zahájení dodávek materiálu
apod.).

STAVENIŠTĚ

.

7.1

O předání a převzetí staveniště bude vystaven zápis o předání a převzetí staveniště.

7.2

Hranice staveniště se smluvní strany upřesní v zápisu o předání a převzetí staveniště, případně ve
stavebním deníku.

7.3

Zhotovitel bude užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a pﬁ užívání staveniště je

povinen dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy.
7.4

Zhotovitel je oprávněn na staveniště umístit reklamní a informační tabule pouze po předchozím písemném
souhlasu objednatele. Tento souhlas objednatele však nebude bezdůvodně odmítnut.

7.5

V průběhu provádění díla bude zhotovitel průběžně udržovat čistotu a pořádek na staveništi a po skončení
provádění díla provede zhotovitel úklid staveniště.

7.6

Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů ode dne vystavení předávacího protokolu díla, o čemž bude
vystaven zápis o vyklizení staveniště. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech na_ staveništi, které
nejsou předmětem díla, a to až do úplného vyklizení staveniště.

STAVEBNÍ DENÍK
Zhotovitel bude vést stavební deník (dále „deník“) ode dne převzetí staveniště.

8.2

Deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa. Zápisy v deníku nemají za
následek změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných smluvních dodatků.

8.3

Na první straně deníku budou uvedeny osoby smluvních stran, které budou oprávněné činit do něho
zápisy a potvrzovat jej. Deník bude uložen u odpovědně osoby zhotovitele. Během pracovní doby
zhotovitele bude deník na staveništi trvale přístupný oprávněným osobám.

SUBDODAVATELÉ
9.1

Zhotovitel má právo provádět dílo pomocí subdodavatelů, odpovídá však tak, jako by dílo prováděl sám.

9.2

Zhotovitel zabezpečí ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli
ze smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.

10

KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

10.1

Objednatel oznámí zápisem v deníku zhotoviteli konání kontrolnich dnů provádění díla minimálně 5
pracovních dnů předem. Zhotovitel se zúčastní kontrolnich dnů provádění díla a na žádost objednatele
zároveň zajistí účast subdodavatelů.

10.2

Zhotovitel vyzve minimálně 3 pracovní dny předem objednatele ke kontrole jím provedených prací, které
budou v dalším průběhu provádění díla zakryty. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole takových
prací, na žádost objednatele zakryté práce odkryje na vlastní náklad.

10.3

Nedostaví-Ii se objednatel ke kontrole, na níž byl řádně pozván, může zhotovitel pokračovat v provádění
díla s tim, že pořídí fotodokumentaci předmětné části díla a příslušné práce zakrýt. Objednatel má právo
na provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s tím spojené, zabránila-Ii mu v účasti
na kontrole vyšší moc a požádal-Ii o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu, jinak jde k jeho tíži
vše, co dodatečná kontrola vyvolá.

11

VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA

11.1

Zhotovitel opatří všechny věci potřebné k provedení díla.

11.2

Zhotovitel opatří pro provedeni dila pouze véci. které maji takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané
životnosti díla byla pﬁ běžné údržbě zaručena jejich požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární
bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání.

12

NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA PŘEDMĚTU DÍLA

12.1

Vlastnické právo k veškerým věcem, které tvoří předmět díla, objednatel nabývá okamžikem předání díla
objednateli a jeho úplným zaplacením zhotoviteli.

12.2

Vlastnické právo ke stavebnímu a montážnimu zařízení používanému zhotovitelem pﬁ provádění díla
zůstává zhotoviteli.

12.3

Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla v pn'iběhu provádění díla. Nebezpečí škody na
předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku předáni díla objednateli.

13

BEZPEČNOST PROVÁDĚNÍ DÍLA

13.1

Zhotovitel pří provádění díla bude dodržovat obecně závazné právní předpisy a technické normy (ČSN)
týkající se zejména bezpečnosti a ochrany zdraví pﬁ práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí.

13.2

Vpřipadě, že objednatel určí koordinátora bezpečnosti práce vrámci projektu, zhotovitel mu bude

poskytovat potřebnou součinnost při výkonu jeho funkce vsouladu sobecně závaznými právními
předpisy.

14

ODPADY

14.1

Zhotovitel bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona č. 185/2001 Sb., o
odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu.
Veškerou problematiku odpadů související s prováděním díla bude zhotovitel povinen konzultovat s
objednatelem.

14.2

Odpad zhotovitel zlikviduje na vlastní náklady, bude o odpadu vést příslušnou evidenci a pﬁ předání díla
předloží objednateli doklady o likvidaci odpadu.

15

PROVEDENÍ DÍLA

15.1

Dílo je provedeno, je-Ii dokončeno a předáno.

15.2

Provedení díla se považuje za dokončené úspěšným provedením zkoušek a předáním dokumentů
(dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření, atd.) požadovaných vlastníky překládaného
vedení. K účasti na zkouškách zhotovitel objednatele včas pﬁzve; nezúčastní-li se objednatel zkoušky a

nevylučuje-li to povaha věci, nebrání to jejich provedení.
Výsledek zkoušky bude zachycen v protokole o zkouškách.
15.3

Písemné pozvání (i elektronickou formou) k účasti na předání dila zhotovitel doručí objednateli nejméně 5
dnů před předpokládaným termínem předání dila.

15.4 O předání a převzetí díla bude vystaven předávací protokol díla.
15.5

Zhotovitel předá objednateli veškeré doklady, které jsou nutné k převzetí a k užívání díla, a to v okamžiku
jeho převzetí objednatelem.

15.6

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve
spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem
neomezují.

15.7 Žádost o kolaudační souhlas bude podávat objednatel s tim, že zhotovitel poskytne objednateli potřebnou
součinnost k jeho vydání.

16

VADY DÍLA

16.1

Zhotovitel je povinen provést dílo vjakosti a provedeni, jež určuje smlouva. Neurčuje-lí smlouva jakost a
provedeni dila, je zhotovitel povinen provést dílo v jakosti a provedeni, jež odpovídá technickým normám

(ČSN) vztahujícím se k dílu podle smlouvy.
16.2

Poruší-li zhotovitel povinnost dle předchozího článku, zakládá to povinnost zhotovitele z vadného plnění.

16.3

Zhotovitel má povinnost 2 vadného plnění pouze v případě, že dílo má vadu při předání. Po této době jsou

práva objednatele z vadného plnění vyloučena. Povinnosti zhotovitele ze záruky za jakost dle čl. 17 tím
však nejsou dotčeny.
16.4

Objednatel nemá práva zvadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel svynaložením obvyklé
pozornosti poznat již pﬁ uzavření smlouvy.

16.5

Objednatel oznámí zhotoviteli zjevné vady díla nejpozději vrámci výhrad uvedených vpředávacím
protokolu díla.

16.6

Objednatel oznámí zhotoviteli skryté či jiné než zjevné vady bez zbytečného odkladu na adresu
sos@sitel.cz poté, coje mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 30-ti pracovních dnů ode dne
předání díla objednateli.

16.7

Objednatel má práva 2 vadného plnění jako pﬁ nepodstatném ponišení smlouvy. Objednatel však nemá

právo požadovat provedení náhradního díla.

16.8

0 odstranění veškerých vad uvedených v předávacím protokolu díla bude vystaven zápis.

16.9

Povinnosti zhotovitele z vadného plnění není dotčena povinnost objednatele k zaplacení ceny za dílo.

16.10 V případě neoprávněně uplatněného práva 2 vadného plnění zaplatí objednatel zhotoviteli kjeho výzvě
účelně vynaložené náklady s tím spojené.

17

ZÁRUKA ZA JAKOST

17.1

Zhotovitel poskytuje objednateli zámku za jakost předmětu díla s tím, že po dobu zámční doby bude dílo
způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu nebo že si zachová smluvené, jinak
obvyklé vlastnosti.

17.2

Zámční doba na stavební práce a montáž činí 5 let a začíná běžet předáním díla objednateli. Záruční

doba na dodaný materiál je ve výši poskytované výrobcem.
17.3

Objednatel nemá právo ze zámky za jakost, způsobila-li vadu na díle vnější událost. To neplatí, způsobil-Ii
vadu zhotovitel. Objednatel dále nemá právo ze zámky za jakost, pokud byly na díle'provedeny úpravy či
zásahy jinou osobou než zhotovitelem.

17.4

Objednatel oznámí zhotoviteli vady kryté zámkou za jakost do 5-ti pracovních dnů poté, kdy měl možnost
vadu zjistit, nejpozději však v reklamační lhůtě určené délkou záruční doby.

17.5

Objednatel má práva ze zámky za jakost jako při nepodstatném porušení smlouvy. Objednatel však nemá
právo požadovat provedení náhradního díla.

17.6

O odstraněni vady kryté zámkou za jakost bude vystaven zápis.

17.7

Povinností zhotovitele ze zámky za jakost není dotčena povinnost objednatele k zaplacení ceny za dílo.

17.8

V případě neoprávněně uplatněného práva ze zámky za jakost zaplatí objednatel zhotoviteli k jeho výzvě
účelně vynaložené náklady s tím spojené.

18

OMEZENÍ POVINNOSTI K NÁHRADĚ ÚJMY A SMLUVNÍ SANKCE

18.1

Objednatel má právo požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty:

(i)

za prodlení zhotovitele s předáním díla ve výši 0,1% zceny díla - za každý i jen započatý den
prodlení s předáním díla maximálně do 100.000,- Kč bez DPH;

(ii)

za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště ve výši 0,05%z ceny díla - za každý i jen započatý
den prodlení s vyklizenim staveniště;

(iii) za porušení povinnosti zhotovitele k ochraně důvěrných informací ve výši 10.000,- Kč za každé
jednotlivé pomšení.
18.2

Zhotovitel má právo požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty:

(i)
(ii)

za prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli ve výši 0,1% z ceny díla za každý i jen
započatý den prodlení s předáním staveniště zhotoviteli;
za pomšení povinnosti objednatele k ochraně důvěrných informací ve výši 10000,- Kč za každé
jednotlivé pomšení.

18.3

Zhotovitel má právo po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % denně za
prodlení objednatele se zaplacením fakturovaných částek.

18.4

Smluvní strany se dohodly, že součet smluvních pokut placených Zhotovitelem nepřevýší 20% ceny díla
bez DPH a náhrada újmy placená Zhotovitelem nepřevýší 20% zceny dila bez DPH, přičemž nelze
požadovat náhradu skutečné škody spočívající v uhrazených i neuhrazených sankcích, které je objednatel
povinen hradit třetí osobě. Ušlý zisk se nenahrazuje a to ani vobvyklé výši ani ve výši skutečně
prokázané.

19

ODSTOUPENÍ 0D SMLOUVY

19.1

Vedle důvodů kodstoupení od smlouvy uvedených vobčanském zákoníku má objednatel právo od
smlouvy odstoupit z následujících důvodů:
(i)

prodlení zhotovitele jeho zaviněním s předáním díla delším než 30 dnů;

(ii)

porušení povinnosti zhotovitele k ochraně důvěmých informací; nebo

(iii) zahájení insolvenčního řízení vůči zhotoviteli, jehož předmětem je jeho majetek, dle zákona č.
182/2006 Sb., insolvenční zákon.
19.2 Vedle důvodů kodstoupení od smlouvy uvedených vobčanském zákoníku má zhotovitel právo od
smlouvy odstoupit z následujících důvodů:
(i)

prodlení objednatele s předáním staveniště delším než 30 dnů sjednaném v čl. 3.1 (ii);

(ii)

porušení povinnosti objednatele k ochraně důvěmých informací; nebo

(iii) zahájení insolvenčního řízení vůči objednateli, jehož předmětem je jeho majetek, dle zákona č.
182/2006 Sb., insolvenční zákon.
19.3
19.4

Odstoupení nabývá účinnosti v okamžiku doručení smluvní straně, jíž je určeno.
Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna, a to i vpřípadě, že do doby
odstoupení od smlouvy pňjatá plnění nemají pro objednatele sama o sobě význam.

19.5 Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran. Tim nejsou
dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.
19.6

Smluvní strany si od účinnosti odstoupení od smlouvy poskytnou bez zbytečného odkladu potřebnou
vzájemnou součinnost k řádnému vypořádání ukončené smlouvy (např. vyklizení staveniště, vystavení
soupisu provedeného dila do doby účinností odstoupení a zaplaceni tomu odpovidajici ceny dila apod).
Smluvní strana, která oprávněně odstoupila od smlouvy, má právo požadovat po druhé smluvní straně

účelné vynaložené náklady související s vypořádáním ukončené smlouvy, které byla nucena vynaložit.
19.7

Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodieni, pokud již

dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke
své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů a

ochraně důvěmých informaci.

20

OCHRANA DÚVĚRNÝCH INFORMACÍ

20.1

Smluvní strany prohlašují, že veškeré vzájemně poskytnuté informace získané při jednání o smlouvě a
tato smlouva jsou důvěrné (dále „důvěrné informace").„Smluvní strany jsou povinny dbát, aby důvěmé
informace nebyly zneužity, nebo aby nedošlo kjejich prozrazení bez zákonného důvodu.

20.2

Povinnost zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv v platném znění tímto není dotčena.

21

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

21.1

Smlouva a veškerá práva a povinnosti z ni plynoucí, včetně práv a povinnosti z porušení smlouvy, jakož i
záležitosti ve smlouvě neupravené, se řídí českým právním řádem, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění (dále „občanský zákonl ").

21.2

Smluvní strany se dle § 89a občanského soudního řádu dohodly, že k řešení případných sporů mezi
smluvními stranami plynoucích ze smlouvy je příslušným soudem soud, jehož místní příslušnost se řídí
obecným soudem zhotovitele.

21.3

Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:
- příloha č. 1: územní rozhodnutí
- příloha č. 2: projektová dokumentace — (kopie, se smlouvou pevně nesvázané)

- příloha č. 3: smlouvy o překládce, uzavřené mezi stavebníkem a vlastníky překládaného zařízení
- příloha č. 4a, č. 4b a č. 4c: položkový rozpočet
- příloha č. 5: potvrzení o pojištění zhotovitele
- příloha č. 6: plné moci oprávněných osob k podpisu této smlouvy
V případě nejednoznačnosti nebo rozporu maji přednost ustanovení smlouvy před ustanoveními přílohy.
Ustanovení příloh mají navzájem přednost ve výše uvedeném pořadí.
21.4

Smluvní strany jsou povinny veškeré dokumenty či jakoukoliv komunikaci podle smlouvy zasilat či
předávat na níže uvedené kontaktní adresy smluvních stran k rukám jejich kontaktních osob:
Zhotovitel:

kontaktní adresa: SlTEL, spol. s r.o., Nad Elektrámou 1526/45, Praha 10, PSČ 106 00,
kontaktní osoba: Ing. Jiří Černý (stř. 14810), e-mail: jc@sitel.cz
Objednatel:
kontaktni adresa: Libušská 35/200, Praha 4 - Libuš, PSČ 142 00,
e-mail:ta'emnik

raha-libus.cz pichova©praha-Iíbus.cz

kontaktní osoby: p. Jindřich Sochůrek, pí Sárka Píchová
Smluvní strany mají právo jednostranně měnit, nikoliv však rušit, své kontaktní adresy nebo kontaktní
osoby uvedené ve smlouvě. Změny kontaktních adres nebo kontaktních osob jsou účinné vůči druhé
smluvní straně v okamžiku domčeni příslušné změny takové smluvní straně.
Zrušení kontaktních adres nebo kontaktních osob mají smluvní strany právo provést pouze dohodou.
21.5

S výjimkou dále uvedených pověřených osob kjednání za zhotovitele (dále „jednající osoby
zhotovitele“) má právo za zhotovitele jednat při plnění smlouvy jen jeho statutární orgán ve všech věcech,
případně prokurista v rozsahu svého zmocnění či osoba zmocněná zhotovitelem v rozsahu svého
zmocnění.
Jednající osoby zhotovitele:
Jan Voříšek, tel. č.: 725422635, e-mail: jv©sitel.cz
S výjimkou dále uvedených pověřených osob kjednání za objednatele (dále „jednající osoby
objednatele“) má právo za objednatele jednat při plnění smlouvy jen jeho statutární orgán ve všech
věcech, případně prokurista v rozsahu svého zmocnění či osoba zmocněná zhotovitelem v rozsahu svého
zmocnění.
Jednající osoby objednatele ve věcech smluvních:
p. Mgr. Jiří Koubek
Jednající osoby objednatele ve věcech technických:
p. Jindřich Sochůrek, tel. 603 529 932, e-mail: tajemnik©praha-libus.cz
pí Šárka Píchová, tel. 736 420 948,‘e-mai|: ichova raha-Iibus.cz
Smluvni strany maji právo jednostranně měnit nebo rušit své jednající osoby uvedené ve smlouvě. Změny
či zrušení jednajících osob jsou účinné vůči druhé smluvní straně v okamžiku doručení příslušné změny či
zrušení takové smluvní straně.

21.6

Právní jednání působí vůči nepřítomně osobě od okamžiku, kdy jí projev vůle dojde; zmaří-li vědomě
druhá strana dojití, platí, že řádně došlo.

21.7

Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní
den po odeslání.

21.8

Objednatel nesmí postoupit pohledávku nebo její část vyplývající ze smlouvy třetí osobě bez předchozího
písemného souhlasu zhotovitele.

21.9

Smluvní strany prohlašují, že jsou podnikateli a uzavírají tuto smlouvu pň svém podnikání.

21.10 V případě,že některé ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní
ustanovení smlouvy platná a účinná. Smluvní strany nahradí neplatné či neúčinné ustanovení smlouvy
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ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a
smyslu ustanovení původního.
21.11 Není-li ve smlouvě výslovně stanoveno jinak, jakákoliv právní jednání podle smlouvy musí mít písemnou
formu. Nestanoví-Ii smlouva jinak, je písemná forma právních jednání podle smlouvy zachována i tehdy,
je-Ii učiněna pomocí elektronické pošty. Pomocí elektronické pošty však nelze smlouvu měnit či zrušit.
21.12 Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi neexistuje žádná zavedená praxe.

21.13 Smluvní strany shodně prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ví nebo musí
vědět tak, aby se každá ze smluvních stran mohla přesvědčit o možnosti uzavřít platnou smlouvu a aby
byl každé ze stran zřejmý jeji zájem smlouvu uzavřít.

22

ZÁVĚREČNÁ usrAuoveuí

22.1

Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, která smluvní strany měly a
chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy. Zádný projev smluvních
stran učiněný pň jednání o této smlouvě nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.

22.2

Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavřeni.

22.3

Smlouva může být měněna dohodou smluvních stran pouze v písemné formě; tim není dotčeno právo
jednostranně měnit kontaktní adresy nebo osoby, nebo měnit či rušit jednající osoby. Smlouva může být
zrušena pouze v písemné formě.

22.4

Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

22.5

Smluvní strany prohlašuji, že si smlouvu přečetly, sjejím obsahem souhlasí, zavazuji se kplnění a na
důkaz vážně projeveně vůle připojuji své podpisy.

V Praze dne ..... 2018

Praze dne/.[ŽÁmtB

Za SlTEL, spol. s r.o.:

Za Městskou část Praha-Libuš:

. Jiří Kohn, MBA
na základě plné moci

....

Sle., spol. s r.o.
Nad Elektrámou 1525/45

' a..-_ 106 00 Praha 10

'$: tel.: 267 198 111
mc: 0244797320 Fg),
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Hasičská zbrojnice Praha, Libuš

překládka OK T-MOBILE

Název položky

Specifikace
PŘÍPRAVA
Projekt

Hasičská zbrojnice Praha, Libuš
překládka OK T-Mobile

Počet

Měnied.

Výměra

Dodávka

Montáž

Cena

(Kč)

Celková Gena

2650.00
23,80

4 850,00

5 300,00
7 118,00

Strana 1/ 1

výkaz výměr

DPS zakázka: Hasiči Praha, Libuš

0,00

130,00
130,00
5 616,00
38 556,00

kč

25 092,00

ZEMNÍ PRÁCE

65,00
65,00
351,00
189,00

1 848,00
2 120,00
980,00

246,00

16.80
345.00
980,00

127 612,00

m
m
m
m
110 m
4m
1 ks

523,00

1 000,00
3 850,00
8 500,00

102 m

244 vláken

3 300,00

2
2
16
204

Vytyčení trasy ve volném terénu
Znovuosazeni obrubníků záhonovych beton
Zřízení a odstranění přechodové lávky z ocelové desky
MONTÁŽ

1650.00

125,00
35,00
8500,00

Pokládka žlabů T2N
Pokládka žlabů TK 1
Rýha v chodniku, vjezdu ZD 50/50-70
Rýha v trávě, volném terénu 35/70-100

185.00

[Měření OK dle požadavku vlastníka sítě před a po překládce

8 m
110 m
1 ks

Provizomi vzpěra patkovaného sloupu

4850,00

5 500.00

4 500,00
1 ks

5500,00

4 500,00

0,00

1 ks

4500,00
ks
m
ks
ks
ks
ks
m
ks
ks

1 ks

Kč

12,00
3,50
65,00

102
107
3
4
4
48
8
2
2

18,60
4,50
310,00
64,00
78.00
16,00
385,00
185,00
238,00

3 121,20
856,00
1 125.00
256,00
312,00
768,00
3 080,00
370,00
476,00
256 366,20 Kč

2 ks
110 m

2 ks

Ry'ha v trávě, volném terénu 35/70-100 rozšíření o 30 cm

06.2018

ÍMontáž chránící trubky SYSPRO 160
Překladka optotrubky HDPE
Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
Plán geometrickýpro VBř do 200 m vč. (kus=100 m)
Zaměření trasy
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o VBř

VECNA BŘEMENA PŘÍPRAVA
věcuA BŘEMENA REALIZACE
Uzavření smlouvy na základě SSB a příprava vkladu do katastru
Náhrady povinným

.Zaiištění vkladu věcného břemene do KN
MATERIAL
Deska kací plastová 300 x 1000 mm
Fólie výstražná 330 mm PE oranžová
Mini Marker 1401 BM Ball
Poklop žlabu beton 50x17x4 cm TK 1
Poklop žlabu beton 50x31x6 cm T2N
Spona trubky SYSPRO
Trubka dělena SYSPRO 160/110
Žít: kabelový TK-1-100x17x14 cm
Žlab kabelový beton T2N 100x31x26 cm
Cena celkem (bez DPH)
28.6.2018
J.Stolovský

Jiří Kukaň - telekomunikační projekty

Hasičská zbrojnice Praha, Libuš
překládka OK Telia Carrier

.liň Kukaň - telekomunikační projekty

Název položky

Hasičská zbrojnice Praha, Libuš
překládka OK Telia Carrier

Výmera

Cena

Montáž

523,00
125,00
35,00

246,00
295,00
16,80
345,00
980,00

3 300,00

8 500,00

200 832,00
1 000,00
7 700,00

25 092,00
2 950,00
1 848,00
2 120,00
980,00

[Měřeni OK dle požadavku vlastníka sítě před a po překládce
Montáž chránící trubky SYSPRO 160
Překládka optotrubky HDPE

7118.00

5 300,00

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o VBř

vEcuA BŘEMENA REALIZACE

336 386,20 Kč
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DPS zakázka: Hasiči Praha, Libuš
výkaz výměr

(Kč)

Celková cena

130,00
130,00
5 616,00

Dodávka

38 556,00

Měr. jed.

189,00

65,00
65,00
351,00

Počet

2 m
2m
16 m

Specifikace

204 m

384 vláken
8m
220 m

1650,00

8500,00

0,00

PŘÍPRAVA
Pro'ekt
ZEMNÍ PRÁCE
Pokládka žlabů T2N
Pokládka žlabů TK 1
Rýha v chodniku, viezdu ZD 50/50-70

kč

Rýha v trávě, volném terénu 35/70-100

1 ks

185,00

102
10
110
4
1

2 ks

MDNTAZ

Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

23,80

2650,00

4 850,00

4 500,00

4850.00

5 500,00
0,00

110 rn

5500,00

4 500.00

Plán geometrický pro VBřdo 200 m vč. (kus=100 m)

1 ks

4500,00

LZaměření trasy
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

1 ks
Kč

ks
rn
ks
ks
ks
ks
m
ks
ks

12L00
3,50
65,00

1 ks

102
107
3
4
4
48
8
2
2

3 121,20
856,00
1 125,00
256,00
312,00
768,00
3 080,00
370,00
476,00

Uzavření smlouvy na základě SSB a příprava vkladu do katastru
Náhrady pov ým

MATERIAL

Cena celkem (bez DPH)

m krycí plastová 300 x 1000 mm
Fólie výstražná 330 mm PE oranžová
Mini Marker 1401 3M Ball
Poklop žlabu beton 50x17x4 cm TK 1
Poklop žlabu beton 50x31x6 cm T2N
S na trubky SYSPRO
Trubka dělená SYSPRO 160/110
Žlab kabelový TK-1-100x17x14 cm
Žlab kabelový beton T2N 100x31x26 cm
28.6.2018
J.Stolovský

18,60
4,50
310,00
64,00
78,00
16,00
385,00
185,00
238,00

Zajištění vkladu věcného břemene do KN

2 ks

Provizorní vzpěra patkovaného sloupu

m
m
m
m
ks

R’ha v trávě, volném terénu 35/70-100 rozšíření o 30 cm
R'ha v trávě, volném terénu 35/120 rozšíření o 30 cm
Vytyčení trasy ve volném terénu
Znovuosazeni obmbníkú zahonových beton
Zﬁzeni a odstraněni přechodové lávky z ocelové desky

06.2018

Hasičská zbrojnice Praha, Libuš

překládka OK SITEL

Nazev polozky

Speciflkace
PŘÍPRAVA
Projekt
ZEMNÍ PRACE
Pokládka žlabů T2N
Pokládka žlabů TK 1
R ' ha v chodniku, vjezdu ZD 50/50-70
Rýha v trávě, volném terénu 35/70-100
Rýha v trávě, volném terénu 35/70-100 rozšíření o 30 cm
Rýha v trávě, volném terénu 35/120 rozšířeni o 30 cm
Vytyčení trasy ve volném terénu
Znovuosazení obrubníků záhonových beton

Zňzení a odstranéni přechodové lávky z ooelové desky
MONTÁŽ
[Měřenl OK dle požadavku vlastníka sítě před a po překládce
Montáž chránící trubky SYSPRO 160
Překládka optotrubky HDPE
Zpracování dokumenhoe skutečného provedení stavby

Provizorní vzpěra patkovaného sloupu
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
Plan geometrický pro VBř do 200 m vč. (kus=100 m)
Zaměření tra_sy

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA

MATERIÁL

Uzavření smlouvy o smlouvě budouci o VBř
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
Uzavření smlouvy na základě SSB a přlprava vkladu do katastru
Náhrady povinným
Zajištění vkladu věcného břemene do KN
% krycí plastová 300 x 1000 mm
Fól'e výstražná 330 mm PE oranžová
M: iMarker1401 3M Ball
Poklop žlabu beton 50x17x4 cm TK 1
Poklop žlabu beton 50x31x6 cm T2N
Spona M SYSPRO
Tmbka dělená SYSPRO 160/110
Žlab kabelový TK-1-100x17x14 cm
Eb kabelový beton T2N 100x31x26 cm
Cena celkem (bez DPH)
lng. Jaroslav Stolovský
26.6.2018

.liň' Kukaň - telekomunikační projekty

Počet
kč
m
m
m
rn
m
rn
m

Dodávka

Cena

Montáž

(Kč)

Celková cena

2650,00
23,80

4 850,00

5 300,00
7 118,00
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DPS zakázka: Hasiči Praha, Libuš
výkaz výměr

130,00
130,00
5 616,00
38 556,00
25 092,00
2 950,00
1 848,00

0.00

65,00
65,00
351,00
189,00
246,00
295,00
16,80

980,00

2 120,00

100 416,00
1 000,00
26 950,00

345,00

523.00
125,00
35,00

3 300,00

8 500,00

980.00
192 vláken
8m
770 m

1650,00

8500,00

if;

185,00

1 ks

4 500,00

4850,00

4500.00

12,00
3,50
65,00

3 121,20
856,00
1 125,00
256,00
312,00
1 536.00
6 160.00
370,00
476,00
259 068, 20 Kč

1 ks

18,60
4,50
310,00
64,00
76,00
16.00
385,00
185,00
238,00

5500,00

ks
m
ks
ks
ks
ks
m
ks
ks

5 500,00
0,00
4 500,00
102
107
3
4
4
96
16
2
2

1 ks
Kč
1 ks

2 ks
110 m

2 ks

1 ks

4 m

2
2
16
204
102
10
110

Vymera M

Hasičská zbrojnice Praha, Libuš
překládka OK SI'I'EL

06.2018

čsos Pojišťovna, a.s., člen holdingu čsoe
.

se sídlem Pardubice. Zelené předměstí. Masarykovo náměstí

M

čp. 1458, PSČ 530 02

ČSOB Po '.i šťovn a
]

IČO: 45534306, DIČ: 02699000761
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec
Králové, oddíl B, vložka 567

(dále také jen „pojistitel“)

Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy
Pojistitel potvrzuje, že s pojistnikem a současně pojištěným: SlTEL, spol. s r.o.
se sídlem / místem podnikání Baarova 957/15, 14000, Praha 4 - Michle

IČO: 44797320
Výpis z OR, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 6725
dne 12.12.2016 uzavřel pojistnou smlouvu č.: 8067084716
Pojištěnije sjednáno na pojistnou dobu od 01.01.2017 do 31.12.2019.

Pojištění je sjednáno v rozsahu:
1) Druh pojištění: Pojištění odpovědnosti za úimu z činnosti a ze vztahu
Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami — obecná část VPP OC 2014 a VPP ODP 2014
Sjednaný limit pojistného plnění / pojistná částka: 60 000 000 Kč
Spoluúčast pojištěného na pojistném plnění: 10 000 Kč
Místo pojištění/územní rozsah: Evropa včetně CR
2) Druh pojištěni: Poiištěni odpovědnosti za úlmu způsobenou vadou výrobku
Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami — obecná část VPP OC 2014 a VPP ODP 2014
Sjednaný limit pojistného plnění / pojistná částka: 5 000 000 Kč
Spoluúčast pojištěného na pojistném plnění: 10 000 Kč
Místo pojištění/územní rozsah: Evropa včetně CR
3) Druh pojištění: Poiištěnl odpovědnosti za nemaletkovou úimu
Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami — obecná část VPP OC 2014 a VPP ODP 2014
Sjednaný limit pojistného plnění / pojistná částka: 1 000 000 Kč
Spoluúčast pojištěného na pojistném plnění: 10 000 Kč

Místo pojištění/územní rozsah: Evropa včetně ČR

Pojištění se však nevztahuje na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou jinému
činnosti: Ostraha majetku a osob, Poskytování software. poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování
dat, hostingové a související činnosti a webové portály, Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo
společenských věd.

Toto potvrzeni prokazuje, že mezi pojistitelem a výše uvedeným pojistníkem byla výše uvedeného dne
uzavřena výše uvedená pojistná smlouva. Vzhledem k tomu, že k zániku pojištěni sjednanému výše uvedenou
pojistnou smlouvou může z důvodů stanovených obecně závaznými právními předpisy dojít i před uplynutím
sjednané pojistné doby, neprokazuje toto potvrzení nijak existenci pojištění k jakémukoliv časovému
okamžiku ze sjednané pojistné doby.

datum, otisk razítka pojistitele, podpis osoby oprávněné
jednat jménem pojistitele

PLNÁ moc
SITEL, spol. s r.o.

se sídlem: Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 140 00

IČO: 44797320
DIČ: CZ44797320
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka číslo 6725
(dále ,szCnitel")
Ing.Jiří Kohn

bytemcw
adresa ro orucov ni:
, spol.s r.o., Nad Elektrárnou 1526/45. 106 00 Praha 10
r. č.—

(dáíe „zmocněnec“)

Zmocnitel zmocňuje zmocněnce, aby ho zastupoval při právních jednáních pﬁ provozu obchodniho závodu zmocnitele, a to

v rozsahu všech jednání, k nimž obvykle dochází při výkonu funkce ředitele výroby. Jedná se zejména c:
(i)

jednání o uzavření smlouvy, uzavírání, změny či ukončení smlouvy (jedná se zejména o kupní smlouvu, smlouvu o
dílo, nájemní smlouvu, smlouvu o zřízení věcného břemene);

(ii)

veškerá právní jednání související srealizaci smluv (zejmena potvrzování či zadávání objednávky, vyřizování
reklamace);

(i)

právní jednání týkající se či související se zadáváním veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách a zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (jedná se zejména o přebírání podkladů, podávání
žádostí o poskytnutí dodatečných informací kzadávacím podmínkám; podávání nabídek; podávání písemných
vysvětlení či doplnění nabídek; podávání námitek; podávání návrhů na přezkoumání úkonů zadavatele; uzavírání
smluv na plnění předmětu veřejné zakázky; uzavírání smluv na poskytnutí kvalifikace; uzavírání smluv uzavíraných
mezi dodavateli pň podávání společné nabídky, a toi smluv o smlouvách budoucíchj;

(ii)

jednání se státními orgány (vyjma FÚ), úřady místní samosprávy a Policii České republiky včetně podávání žádostí,
návrhů, opravných prostředků, vyjádření, vzdávání se práva na odvoláni, podávání vysvětlení, doplňování podání,
provádění zpětvzetí podaných návrhů a přebírání došlých zásilek, a to včetně těch, které jsou určeny do vlastních

rukou zmocnitele.
Zmocnitel uděluje tuto plnou moc na dobu neurčitou.
Zmocněnec není oprávněn pověřit svého zástupce právním jednáním v rozsahu této plné moci.

V Praze dne

Za SITEL. spol. s r.o..

ííig. Jan novák, CSc., jednatel

Výše uvedené zmocnění přijímám:
V Praze dne
co.
o

In

|ří Kohn, výrobní ředitel
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