Smlouvao partnerství
a vzájemné
spo|upráci

přireaIizaciprojektu
Grafická úpravasvis|ýchp|och v podchodu žst.Dobřichovice-km 79,644-T|J-ozo2
uzavřenápodIeustanovení
5 1746odst'2 zákonač.ag/2o12,
občanský
zákoní|!
Vezněnípozdějších
předpisů
(dá|ejen,,občanský
Žákoník,,)

Správa že|ezniční
dopravnícesty' státní organizace
sídlo:Praha1, NoVéMěsto, Djážděná
1oo3/7,Psč11ooo
zastoupená:
Ing'Zdeňkem
Vondrákem,
řediteIem
ob]astního
ředitelstýí
Prcha lč:7og94214D|.:
c270994234
Kontaktní
adresaprodoručoVání
korespondence
a daňo\^ich
dok|adů|
soráVaže|e7niční
dopraVní
cesty,stár1'or8an|zace
obIastní
řediteJství
Praha
Pa|tyzánská24
I70 00 PtahaT
dá|ejen,,szDc,s'o'..
a

MĚsToDoBŘ|cHoV|cE
síd|oI
Vítova
61, 25229 Dobřichovice
zastoupené:
Ing'PetremHamp|em,
starostou
města
|e 00241187,D|Č:czoo247!87
dá]ejen ,,městoDobřichovice..
(spoIečně
také,,objednate|..
nebo,,5mIuvní
strany.,)
Preambule
_ sŽDc s.o' a města Dobřichovice z nichžměsto
je uskupenÍ
1. Partnerství
dvou subjektů
,
jako předk]adateI
DobřichoviceVystupujé
Projektu,,Grafickáúpravasvis|ýchp|o.h v pod.hodu
žst.Dobřichovi.e-km19,6aaJu-ozo2, |dá|ejen,,Projekt..)'
je spoIuprácepři Žku|turnění
2. cí]empartnerství
cestování
Veřejnostiželezniční
dopravoua
minimaIizoVání
možnosti
2nečišťování
podchodu'
VýmaJby

č|.|.
Předměta úče|sm|ouvy
sm|uvnístrcny se dohod|yna společném
financováníProjektu ,,G|afickáúpravásvis|ýchp|och v
podchodu žst.Dobřichovice.km L9,644-Tu-o2o2,5 tím, že každáze zúčastněných
stran uhradí
zhotovite|jProjektu50%z ceIkové
cenyProjektL]'

7
č|.||.
podk|ady
VýchoŽí
a údaje
1. Telefonická
poptáVka
podánínabídky
dne8'1.2015.
2'

Nabídka
zhotoviteIe
Vilémastrejčka,
adresaIMokropeská
7o3,25228 černošice,
IC:03169243
(dálejen,,zhotovite|..),
zedné9.1'2015,která by|aobjednate|em
přijatadne .]'z'L'2o15
a
jako nabídka5 nejnižšícenou
vyhodnocena
dne L4'1'2075.

3.

Technickékva|itativní
podmínkystavebstátníchdrah čj'TÚDc-15o36/2oooze dne 18.1o'2ooo
(dá|ejen
TKP),p|atné
ke dnjpodpisutétosm|ouvy'

4.

eeskéstátnínormy a internípředpisysŽDc vyjmenované
V přís|ušných
kapito|ách
TKP a
vTechnických
kvaIitatjvních
podminkách
pozemních
komunikací
p|atných
podpisu
ke d;I
této

č|'lll'

rrvánísmIouvy
1. sm|ouvase uzavírána dobu určitou
do 30' dubna2015,tedy do data,kterekoresponduje
s nejzazším
termínemukončeníprací
na Projektu.

č|'|V'
cenadí|a
1'

Nabídkovácenadí|aje stánovenajako nejvýše
přípustnána 2ák|aděVýzvyk podáninabídkya
nabídkové
cenyzhotovite|€ '
ce|kovánabídkovácenazaoklouhlenána korunybez DPH: 81.lo3,ooKč
Nabídková
cenacelkembez DPHsjovy|osmdesátjedentisícstotřikorun
český.h

2'

Nabídkovácenaceléhodí|aje stanovenaVýsledkemVýběrového
řízeníjákonej!,\iše
přípustná
s Výjimkouzměn dodatečně
vyžádaných
objednaté|em
a potvrzených
zhotovite|em'

č|.|||.
související
přáva a povinnostismIuvních
střan
1' smIuvní
stranyse podílejí
naspolečném
ýíběrujedné2 navržených
VarÍant.
2. smIuvní
povinnyVyvÚetčjnnost
stranyjsou
k dosažení
účeIu
tétosmíouvy'
3. KaždáŽe sm|uvních
stranje povinnase zdržet
jakéko|iv
ježby mohlaznemožnit
činnosti,
nebo
ztížit
dosažení
účelu
tétosmlouvy.
4. smIuvní
povinnyVzájemně
stranyjsou
se informovat
o skutečnostech
ro2hodných
pro plnění
této

č|.V'
ostatníustánovení

sm|uvnístrany berou na sebe práVaá povinnostivyp|ývající
z tétosm|ouvy'V případěVzniku
sporů,budoutyto řešenypřednostněVzájemnoudohodousmIuvních
stran'
Jakékolizměny nebo spécifikace
tétosmlouvylze provádětpouzéna zák|adědohodysmIuvnÍch
stran formou písemných,postupně čís|ovaných
dodatkůpodepsanýchoprávněnýmiŽastupci
obou5mIuvních
stran'

3. Tato5m|ouva
nabýváplatnosti
podpisuobousmIuvních
a účinnostidnem
stran'
4 . Vztahy smluvníchstran b|íženeupravenése řídíobecně záVaznýmiprávnímipředpisy české
republiky.
5 . Tatosmlouvaje vyhotovenave čtyřechVyhotoveních,
z nichžkaždástranaobdržídvě
vvhotoveni.
V Prazedne16.1.2015

g.zdeněkVondrák
řediteI
ob]a5tní
řéditeIství
Praha

Ing.PetrHampl
slarosta
MěstoDobřichoVice
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