
Městské státní zastupitelství V Praze
náměstí 14. řijna 2í88/9
í50 00 Praha 5

V Praze dne ,l5. května 2014

Věc: Trestní oa!!ile!í

občanské sdružení Kauza3.cz, se sídlem Praha 3, Víta Nejedlého 3/'l547,
PsČ 130 o0, lČ: 226 80 268, tímto pod|e § 158 odst. 1 trestního řádu podáVá

oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl
spáchán

trestný ěin porušení povinnosti při správě
odst. 1, 3 trestniho zákona,
popřípadě trestný ěin zneužití pravomoci
odst. ,t, 3 trestního zákona

a to neznámým pachatelem.

cizího majetku podle § 220

úřédní osoby podlé § 329

Tomu, že byl spáchán Výše uvedený trestný ěin, nasvěděují q^o skutečnosti:

Dne 10,11.2010 byla mezi Městskou části Praha 3, se sídlem Havličkovo
nám, 9/7oo, 13o 85 Píaha 3, lČ: 00063517, a společností PRAŽSKÉ
SLUŽBY, a.s., se sídlem Pod Šancemi 44411 , 18o 77 Praha 9, lČ: 60194120,
uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je Výsiavba a dodání technologie
50 kontejnerů na separovaný odpad, za smluvní cenu 'l43.a21.12a,- Ké vč.
DPH. smlouvu za Městskou část Praha 3 uzavřela Milena Kozumplíková,
jednaiíci Ve funkci starostky,

Uzavření smlouvy schválili ělenové Rady Městské části Praha 3 V letech 2006
- 2010: Martin Benda - zástupce starosty, Jiří Matušek - zástupce starosty,
zdeněk Lochman - zástupce starosty, Jan smíd - zástupce starosty, Pavel



Hurda - radní, ondřej Pecha - radní, Daniel Reisiegel - radní a Pavel
sladkovský - radni.

Uvedená cena za 50 kontejnerů na separovaný odpad tj. 'l43.a2'1.128,-
Kč Vě. DPH (v přepočtu 2.876.422,56 Kě za ieden kontéjner), hrazená z
rozpočtu Městské části Praha 3, několikanásobně převyšuie cenu
obvyklou za stejné plnění,

Existuje důVodné podezření, že Výše uvedeným jednáním byla porušena
podle zákona (zákon o obcích) uložená povinnost opatrovat nebo
spravovat cizí majetek, a došlo ke způsobení škody velkého rozsahu.

a na základě toho je odůVodněn záVěr, že došlo ke spáchání trestného ěinu
porušení povinnosti při správě cizího majetku dle § 220 odst, 1 a 3 trestního
zákona,

a zárcueň

osoby podilejicí se na Výše uvedeném jednání v úmyslu způsobit iinému
škodu nebo jinou závažnou újmu anebo opatřit sobě nebo iinému
neoprávněný prospěch vykonávali svou pravomoc způsobem
odporujícím jinému právnimu předpisu, a nesplnili povinnost vyplývající
z iejich pravomoci, a způsobili tím škodu velkého rozsahu;

a jsou proto důVodně podezřeIí, že se dopustili trestného činu zneužití
pravomoci riřední osoby podle § 329 odst. 1, 3 trestního Zákona,

odůvodnění;

l.

Dne 1o.11.2o,1o byla uzavřena smlouva o díIo mezi Městskou ěástí Praha 3,

se sídlem Havlíč'kovo nám. gnoo, 13o 85 Praha 3, lČ: 00063517, a
společností PRAŽSKÉ SLUŽBY, a,s., se sidlem Pod Šancemi 44411,18o77
Praha 9, lČ: 60194120, jejimž předmětem je výstavba a dodání technologie
50 podzemních kontejnerů (přesněji sad konte.inerů papir + plasly + sklo) na
separovaný odpad, za smluvní cenu 143.821,128,- Kě Vě. DPH,

cena jedné sady kontejnerů Vycházi na 2,876.423 Kě vč, DPH.

Uvedenou smlouvu podepsala za Městskou část Praha 3 Ve funkci starostky
paní Milena Kozumplíková. stalo se tak dne '10.11.2010, což je cca měsic po
komunálnich Volbách a přesně jeden den (!) před ustanovením nové koalice,
která nahradila koalici půVodni s býValou starostkou Milenou Kozumplíkovou,

Za společnost PRAŽSKÉ SLUŽBY a,s. smlouvu podepisova| lng. David
Vodrážka, který byl stranickým koIegou Mileny Kozumplíkové (oba oDs).



společnost PRAŽSKÉ SLUŽBY a,s. byla vybrána na základě výběrového
řízení, Ve kterém íigurovala jako.iediný uchazeč,

E-mailovým dotazem na ostatní města nebo městské části, jež použíVaji
podzemní kontejnery, jsme zjistili, že obuyklá cena se pohybu.ie na cca 1/3
ceny, sjednané ve smlouvě uzavřené za Městskou část Praha 3. To
znamená, že cena sjednaná Městskou částí Praha 3 trojnásobně převyšuje
cenu obvyklou za steiné plnění,

Konkrétně pro srovnáni Uvádíme (a V příloze dokládáme e-majlovou
korespondenci) ceny realizované jinými obcemi (městskými částmi),

oIomouc:
700.000,_ Kč Vč DPH za jedno stanoviště

Brno:
lozmezí od 900.000,- Kč do 1 ,900.000,- Kč vč, DPH za jedno stanoviště

Praha 5:
rozmezí od 1.000,000,- Kč do 1.200.000,-Kč Vč. DPH za jedno stanoviště

Podle ustanovení § 38 odst, 1 zákona é. 128/2000 sb,, o obcích, v platném
znění, majetek obce musí být využíván účelně a hospodálně vsouladu
s jejími zájmy a úkoIy Vyplývajícími ze zákonem Vymezené působnosti. obec
je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku,

Každý člen zastupitelstva obce, Včetně starostky obce, je povinen hájit zájmy
oběanů obce (§ 83 odst, 1 zákona o obcích),

Podle ustanovéní § 102 odst. 2 zákona o obcích hospodaření obce
zabezpečuje rada obce,

Podle ustanovení § 35 odst, 1 zákona o hlavním městě Praze majetek
hlavniho města Prahy musí být Využiván úče|ně a hospodárně V souladu
s jeho zájmy a úkoly VyplýVajícímize zákonem Vymezené působnosti. Hlavní
město Praha je povinno pečovat o svůj majetek, kontíolovat hospodaření
s tímto ma.jetkem a Vést účetnictví podle zákona o účetnictvi,

Členové orgánů obce jsou povinni nakládat s majetkem obce (městské ěásti)
účelně a hospodárně, tj. s péčí řádného hospodáře dbát o to, aby svým
jednáním nepoškozovali obec (městskou část), konkrétně V daných
souvislostech jsou povinni přesvědčit se o tom, zda cena, za kterou obec
(městská část) nabývá majetek (předmět kupní smlouvy nebo předmět díla),
odpovídala obvyklé ceně na trhu a nebyla zjevně nepřiměřená. Členové
orgánů obce jsou povinni uzavírat smlouvy za podmínek co nejvýhodnějších
pro obec.

Porušenim práVní povinnosti je také nakládáni s majetkem územniho celku V
rozporu se zásadami péěe dobrého hospodáře (v rozporu s povinností
počinat si tak, aby nedocházelo ke škodám, jak ji ukládá § 415 oběanského



zákoniku)o, uskutečněné buď jednáním anebo opoménutím jednáni, ke
kterému byla dotyčná osoba podle okolností povinna,

otázku připustnosti dovození práVni odpovědnosti u politických představitelů
územního celku řešil rovněž NéjVyšší soud Ve svém rozsudku ze dne 22.
února 2005, sp.zn. 25 cdo 131912004, kde mimo jiné uvedl, že ",, _ síarosía ye
své funkci nepožívá nějaké imunw, která by ho zbavovala odpovědnosti za
škodu jím způsobenou, nýbž jako každá jíná fyzická osoba nese
odpovědnost za své jednáni či opomenuti, v jehož důsledku vznikla jinému
majetková újma. Ani ,,politická odpovědnost" osoby vykonávajíci veřejnou
funkci nezakládá důvod ke zprošténí její odpovědnosti za způsobenou
škodu..." -

z toho, že smlouva byla uzavřena na úplném konci funkěniho období
starostky Městské části Praha 3 paní N/ileny Kozumplikové, pouhý jeden den
před ustavením nové koalice, jakož i ztoho, že členové rady obce si
Vzhledem ke svým profesním zkušenostem muselj být Vědomi nutnosti ověřii
u tak díahé zakázky (v řádu cca 150 milionů korun) zda není uzavilána za
cenově nevýhodných podmínek, má oznamovatel za to, že k nadhodnoceni
smluvní ceny zakázky na dodáVku podzemnich kontejnerů a k poškozeni
Městské části praha 3 došlo vědomě a cíleně.

Škodou se rozumí rozdil mezi cenou obvyklou pro takové plnění (Viz
předložené e-mailové zpráVy o cenách obvyklých, realizovaných za stejné
plnění jinými obcemi a městskými částmi), které se pohybuje na úrovni cca
1.100.000,- Kč na jednu sadu podzemních kontéjnerů (Vycházeje z nejvice
porovnatelné ceny dosažené smluvně Městskou částí Praha 5), Při také cené
by hodnota plnění činila 50 X cca 1,100.000,_ Kč, tj. celkem 55.000.000,- Kč,
tedy o 88.821.128.- Kč méně. než se zaváza|a zap|atit za steiné plnění
!uě§ts!á_ěá§tEa!4 3, zastoupená starostkou M ilenou Kozumplíkovou. za
Vzniklou škodu, která zakládá kvalifikaci podle ust. § 220 odst,3 trestního
zákona, je tedy nutno považovat óástku 88.821 128,- Ké.

Ke shora popsanému jednání oznamovatel předkládá niže uvedené listinné
důkazy:

1 ) E-mailová korespondence:
ze dne 27. května 20,13 - Magistrát města Brna
ze dne27. května 20,13 - Magistrát města olomouce
ze dne27. května 2013 - Měsiská část Praha 5

2) smlouva o dílo uzavřená dne 10. listopadu 2010

V případě jakýchkoli nejasností nebo potřeby doplnění tohoto oznámení nás
prosím neVáhejte kontaktovat na e-mailu posta@kauza3,c;

Závěrem si dovolujeme iakožto oznamovatel požádat odůsledné
prošetření celé záležitosti a ve smyslu ust. § í58 odst. 2 tr. řádu zdvořilé



ádáme souěasně
jednoho mě3íce.

o podáni zprávy o učiněných opatřeních Ve lhútě

oběanské sdružení kauza 3,cz
za \rýkonný \Iýboí:

Mirek T€tnar, člen Výkonného Vlýboru

-1-: /rt a"---,,

Michal Konvička,;áen Výkonného Výboru

Á --íZ

MichalVronský, Výkon

Jiří Ptáček, čl"7"o\§*ť*,.,

!ít \ \,



1J

SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená podle § 536 a násl. obchodního zákoníku

a) obiednatel:

]ednají..í:
se sídlem:
iČ:
DiČ|
Bankovni spo]eni:
čisto rlčtu:
Telefon:, faxi

(dálejen objednatel)

b) zhotovitel:

Zaďoúpená

se sídlemI
1č:
DIč:
Bankovní spo]eni:

Telefon:, ftsX:
(dále jen zhotoviteí)

c) změnY údajů uvedených v bod€ch a) a b) článku I

V případě změnY údžjů uvedených v bodech a) a b) článku l. této smlouvyje povinna smlL]vní straně, u

keré žměna nastala, informovat o ni druhou smlu,Jni stranu, a to průkazným způsob€m a bez
zbytečného odkladu, V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosij do.]de ke škodě,
zava?lje 5e strana, ktelá škodu způsobila tuto nahradit,

It.
Předmět smlouvy

1, Vyhezení díla:

Předmětenr smou!ry ]e Výstavba a dodáni lechnologie 50 podzemních konte]nerŮ na separovaný

odpad na úZeíní l4ěstské ásti Praha 3.

předmět smlouw o dílo je rovněž b]Že specifikován V Příloze č. 1 - cenová nabídka Zhotovitéle,

Dílo zahlnUjeI

. Zpracování realizačni stL]die (prqektová činnost související s následným plovedením

s;Uvisejících stavební,.h praci) ipoéinalici ve !Ťipování Vhodných lokalit pro Umístěňi 50

l,Uaj oMaltll

I.
smluvní střany

Městská část Praha 3

lÝljlenou Kozumplikovou, §tarostkou městské čásii
Havličkovc nám. 9/700, 130 85 Prahó 3

00063517
czO0063517
Česká spořitelna 6,s,
2000781379/0800
222 116 241, z22 116 266

PMžSKÉ SLUžBY a,s.

JUDř. Patríkem Romanem, generálním ředitelem . předsedou
představenstvó a lng, Davidem Vodrážkou, místopředsedou
představenstva
Pod sancemi 44411, 180 77 Praha 9
60194120
cz6a794Qa
Komerčníbanka. a,s. Praha 8
7607_091/0100
284 091 340, 2B4 091 342



pooleTnrl {onlejlelť ]a Ú/em'I{c Prdna 3, ,,},ryČeí'sÉVeniŠLé a florLo-ové po,ohy sravo/,
lp?covani geodetcké oo\Unentace, vytyČen, Vei<eni(n stávajlc,.h lnženvrsl.Vc1 si', laiiŠten'
)ot:ebnýc. -o7]oorlť: oovoeri \e 7vláírimu Jilvdni komuni{acl, soL'I-|as 5e zá;além oo
želeně, povo|enÍzáboru Veřejného prostra nslvÍ apod,

Vjastnístavební činnosl a dodávku technoogií, zahrnující provedeni \^/slavby 50 podzernních
kontejn9|ů |a separovaný odpadl déle zařízení stavenišiě, skiádky, úhrada provozu zaříZeni
-l€Verišiě Vc, VýKlize,ll a Jveoe] poct do oůvodnlho stavu, Veskelé pop,arKy, saládkovné
vcetlě doolaVY odotsdu na sklád{L a Unraoy porreorycl medl', zajištéri oopjavn,cn opale1
1ULrich k,,oj,stenj,e6li/ace stdýby, p,oveoelj, V€s{er;,cr pozadov;nycn 7loJse} de D;atrých
oI.ýTCh piedpi)Ů, D:eoání VšecJ po'iebných oo\|.dŮ, rolhoonui;, oop|atkť, levi7;, osvěoČe],,
ateslJ, zpíacovánl dokJmenta(ť s\LteČného o.oveoeni stavb/ ,/e 7 Vylolov-níc1, p4ce"17
n'Usi D}1 JDlněny požadav{y dle o,atnýCn eglslal,Vních pledplsŮ d tecnlických not;;, .laDr,
dle § 68 odsL (3) Záíoró c, 458/20oo sb., nail/en, ,/ldd/ ZOb/2004 s!,, i-ýl podle C5\ 73
6005 a Usranoven'csN tN 12007, lecnnlcky(r prdv'oe G )a2 a],7a2 0í,9o5 0i.
1odv|seiicíc- |echlickýcl předDlsl. pravo€, Drc,/enrn: pr6ce ČsN /3 3050 a lai;,/en ,/láo,, c,
591/2006 sb,, a dálších norem ó předpisů

2. Jakost a provedení dílaI

1, Dílo bude provedeno V souladu s pláVniml předpisy,
následnými písemnými ujednánimi smlUvních siran
VeřejnopráVnich orgánů a organizaci.

2, Zhotovite se zavazuje ádně dílo provést v rozsahu a
smlouvě a Ve slanovené době předat dílo objednateli,

záVaznými technjckýml normami a
a nrusi respektovat poŽadavky

ža podnrínek specifikovaných v této

3. objednatel se zavazuje, že dokonČené dílo převezme a zaplatí zó jeho zhotovení dohodnt]to!
cenu

fiI.
Doba a misto plnění

1, Doba plněníi

a) zahájení pracína p|nění předrnětu dilai
b) Termín předání kon'pletniho předmětu díla objednateli]

2. Harmonogram p|něníje nedílno! souěstí iéto Smlouvy o dílo iako Přiloha Č. 2.

Ll.2al0
]0,6,2014

3, Dokončené stavby ]ednotlivých podzemních konlejnerů bldou plůběžně dle harmonogramu a
podmínek dále uvedených V této smLoUVě o dílo předáVány objedntsieli k užiýání na žákiadě
předáVaciho plotokol!, V termínu do 30.6,2014 bude objednaieli postupně předáno celkem 50
podzemních kontejnerŮ, DÍlo nrŮŽe lrýt 7hotovite]en] objednaleli předéno i před termínem
stanoveným V odst, III.1,b, této Snr]ouvy,

.1, MÍstenr pLněníje úZemí |4ěst5ké čásai Praha 3, p€rcely Ve Vlastn cwi hlavního města Prany, Přesné
umistění podžemnich kontejnerŮ blde stanoveno objednaielem po předloŽeni studií l^/tipovanych
loldhl pro t Ť,sIěnl pod7en ric- korte]nť,-



1,

Iv.
cena dila

cena za zhoioveni předmětu sínlouvy V ro?sahu čl. této

smluvni, zahrnujicí nák|ady souvisejicí se zhotovením díb a
kontejnerů é zplacování realizačni studie.

smlouvy je
to \^ý§tavbu

stanovena jako pevná,

všech 50 podžeín n í,.h

cena €€lkem bež DPH: DPH 2oolo Cena celkem včetně DP}t:

Kč

2, cena díla je sianovena.]ako nejvýše připustná včetně Všech pop|atků a veškeďch da|ších náktadů

spojených s plněním předměiu smlouvy,

3, cena díla obsahuje ocenění Veškelého plnění zhotovjtele nuiná k řádnému plnění všech služeb,- 'řtielir,i 
ňr"ai at". teto veřejné zakázky, tedy i ocenění činností, které nejsou v nabi]cce

\.ýs]ovně UVedeny,

4. Cena za provádění po7áručniho servisu a údržbyjednoho podžemního kontejneru po dobú 1 rokuI

cena celkem bez DPH/1 ks:

119.850.940,- Kč 23,970.188,- Kč ,.43.821,128,_

cena celkem vč€tně DPH:

10.000.- Kč 2,000,_ Kč 12.0o0,- Kč

5. Výše ceny díla je garantována po celou dobu realizace, objednatel_přpouŠti překročení Výše
-' 'i;Llk.'"é 

.;i";""re v souvislosd se /oenoL oanowc, předpisů tyKajicích se DPl-,

Platebnil;dfiínky

], cena zts olnéni Piedmétu smlouvy Uvedeného V odst, IL bude objednatelem hražena, 
ňěrň"r""".i"i pr"tbou v česke méné na záklédě daňového dokladu _ faktury, F_ěktuíy budou

;;;";; viOv po přeaáni e pievzeii k6ždéhc z 50 podzemních kontejnerů, Podmínkou

;ia;;j;;i#il Ůr!-"ino loni":n"'..- F uvoule a plavoTocné kolauoačn_l lolhodnll:,

' 
ř;;;o:;;,; -rÁi. . 

"or:Uu 
br,de n,azena ověk,al roLné ía 7ékltsoé íak-u, vyslaveri,L

zhotovitelem.
3, solatnost iáktur bude 30 dnŮ od€ dne doruienírakrury objednateli,

o šáiái""iir"ii", 
",ůže 

b,it ze strány objednaiele prodlolržents o dalších 14 dní,

3, objednateL neposkytuje záiohy,

6 Joňo,1 dD,,ao - 'ai.lJ-a ŤJc ob,a-ova: \iec-rV rll,A7;lo5, jáo'le-' 
_'",,ro_a oalo\-nc

" ;;;l;l_ "" řuu. lii.'rr"v.' o J, l(,) o ooDls-, lelňela /ó\ol ,l j 23] )0]4 S]" o dd-r

;il;;# ;;;Ú;;J;ě;i bá,€<i.n p"ia"rca, ti ořipadě, ze faktura nebude mlt odpovidajici

náleŽitosti, je objednateL opravnen; vratrt ue thůté spiatnosli Zpět znotovitell l doPlněni, aniž se

"ři".i"iá oo'oroar"ni se sptutÁosti' rnůla spaincst počíná béžet znovu od opětovného

zaslání náležitě dop něnéhc č oDraveného dokladu,



7-

8,

9,

Přilohou faktury mlsí b,it kopie předáVacího proLokolir a kolaudačního lozhodnuh lv prípadě

r"iiui "ui,u*uu.;.r 
v ,ámc ',ealizace 

sravby oodzemnicl- konle]nerů,l poo:, piehled

i"r#a".v+ tI" ""l' -'up,ynuta ooaoo iv oiioaáé r a 
^ 

tul wstavoÝalycl] v rán c polat učn rno

seruisu a údržby),

objednatel jeoprávněn započítatsmluvni pokuty proti fakiurované éstce,

objednatel je opráVněn pozastavit Úhradu kterekollv platby y_" plospěc}r zholov]tele, pokud ie

ilái*ii"i"'práái""i i piněním jakéhokoliv zavaz[lJ vúaL ob.]ednatel] (včetně nedodržení lhůť 3

termínů).

Fodminky ř;vedeni díla

1, objednate] odewdá ?hotov]teli bezDlatné slaveniště prosié VŠech préV třetích osob formou

oboustranně podepsaného žápisu,

2, VWsLane-l:V orůbéhJ p,ovádén'stavFbnic' píal, po(lebe pie|ožeP inle,lý-sKých §iti, ]e]icn; ex5lence- 
n"luá-oi uruii";.; t",. sŤlouv/ Známa, labezper, jetrr,r píoýaoěni llolovte, v souč'nnost,

obj;onaielem d to v lakowch lerm,ne(\, abv neoy'rarLse' tern"Ín dokonieni,GV,bnic'] orao,

3. Dobu plnění dila lze přiměřeně prodlo!žit:

aj do]deii během Výstavby ke změně rozsahu a druhu prací

bl ne"tua*t mod zhotovitel pokraČovat plynule V pracích z dŮVodŮ na slraně objednatele

cl Dř| áslaveni oracistálnlTl a kontroln;mi orgány nebo tře(irrocl
;, ;, ;;;;.;Ái;racr z důnoor_ lnoršenýcn llirnat,ckých ci oovérr.1osLrÉn oooŤiner, Di:pad'lě'' ,^li"":r,'iu;á"lěr iiJiou,tár" l ,umi""i ,iu*v lak, 7e Drováoěnl stavlly b,lde v /lmrlm oodooí

e) o prod|ení Vznik|é v souvislosti s aícheol€ickými nálezy,

4. ZhotoviteI musi př íealizaci stavebních prací, které jsou předmětern iéto smiouw o dílo, rlódržovat

následujícipodmínkyI
. pii tiruiaaci uzniiléno odpadu postupovat V souladu 5e zákonem č.185/200r sb,, o odFdech a

o zméné nékteďch dalŠicl' 7aKon:;
. "ir."ir"., .tuneonth p,ac, poLzivat polze téKove Výlobly, KLeíe sJ/,n provedPni,n ,,al,čJj;-;;rp".;;;il;;;;;ái,'a,lziue.iaspr,iu,;,oožadtsvlyzát,c,22l1997So".otecrnlckýcn

Ói!Já"iřr,-* W.ur.v rizv, prokazovánishody s pozadavky norem a děliich příllL]šných

p.eopi5ť);
. lu;tieniÍ]u.p";norti a ochrany zdravípř] práci podle zák, č, 26212006 sb,, zákoníku práce a

naVazJiíclch D,edo,qť;
. )"ÁĚi"lt,t, ,! *iir,"i pracovnrc dodavate|e budou před zahájením pr6ci prokazatelnÉ' 

;;;#;-;.;il#i"-i p,"ap,,v u p'"o"i,v o Do)árni o,I,raíe, jako,/. s DnvlrnosLl jL

oola""ii 
" 

a,a" tez , p"Vinnoslí polrživ;t ochranne prostiedlq, ProvádénLrn prěcismí být

iňu"i"n-'*-p,u.ou.oi, (Lei:jsoL Dro oané oíáce vyJče1' neoo zei nolenlI pové]env placovníN

ááeá"*;"'r! áp,;"*" p,ovidet . onrrotu ooozoua.ri piedo si v oDlasl' bezoeinos! p,ace a

nóžární ochranv dodavatelemi
. ffi;;;i ;;;i."_;ň n]qiĚn,ir.l.n, po:;ini.r, 

" 
bezpečnostních předpisů, např, požadavků nó

limitovano! h]uČnosl a praŠnosi apod,

vII. Doclánl technologie podzemnich kontejneřú

L Technolog e 50 podzelnních konte]nerŮ nrUsi sp|ňovat iýto technické Daranretry:

Popis technolo9iel



a)

b)

c)
d)
e)
i)

zařízení se třemi konte]nery ze Žárově zinkované oceli v řadě (1 x papír, 1 x plasty, 1 x
'it;"-:;;';;; ;; il iomorv pro sklo barevre a sklo bié, wDaven DíolihlukovoL

Vnltinitlt]mici oeno! a brzdiČ pádu skla)
;ilil; r;"5;;;";. r,nuóuune oceri uceL"e oarinaterných zaoezpeťovac;cn

draviLacnich roŠiů o nosnosh mln, 120 lg
;baveno otočnÝŤl qalvanilovanýml rdneny a nosnYmi sloupky

nii"i*ou" "r,á.Ú.ii*rt,ce 
pro paprr a plasny s obousrrannymi vhozv klytý-ni

Wkwnou klaDkou označeno! nápLsy

;ii;i;.ř;;fi;.il;žň.lě p'.o !i,á, s uno,v, olol stra 1 ooatienÝml 9LmowŤi
manželami

cl : 
^ 

naáremnic, pocnozi Lryry konlejqerŮ 2 Tateliálu EPD|4, akovare

ii viechnv oce ové oi,v isou /álově zlnrcvá-y
i)' za'izen: ie <o-npat br nr se srava]ic rr typem záVěsť pro Wsyp jiz lrstalovalycn
' 

loo,"-rlnl.n r,on'.in"l0 na izeŤiíq' P,aha 3 s rYpen cl,]n^ba( h

Typ - Europa/scháfer-oR - žávěsy typ Grumbach 3x3 m3

Zařízenísetřemikontejneryvřadě(lxpapíÍ,lxpl6sty,]xsklo.dětenýnask|obarevnéa
sklo bílé) sestává z:

1kuszákladovéVanyZežárověz.nkovanéoceliVčetně3kusůzabezpečovacíchgravitačních
loštŮ (odnimatelné, nosnost 150 kq)

ikusy'oročnýcn ranen, qa,vani7ované proveoeni, ,akovaŤ P.A| DB703

3 kUsV nosnvcl- sloupkú ían-en, gaMan,7ovane orovedelt, alováno,RA- DB 703

1 k lc konleinerL 7e žálové linKovóné oceli, o ol]sahl 3 m3 pío paplí

i i.", t "i"i""., * r;.vě zlnkoýané ocell, o ob)elu,3 i 3,I o 
!Iu_Y__,. __ ^,.^ ,,^*

i-rriá"iěj"Ěrrr;Z"-věl,rkovanéoceh,pro,s,{o,konteinel]eděleny::,1y::::"ry
řoná i" uánu p,o ine .k|o, ]ed' a p,o Daíevré sklo, Fontejneí pío sK|o 

,]€ 
vyoaven

iáňr,"ú"", "r]i,,"i ur.icí,pinor, a ondičr páou cka, <onte]lery Jsou WbaVenV žavecY pro

WDrazdňovanl typu Gíumbach,
;'ř"Íiř];&:'ň'"ň;;;;řň šacntic pro papir a plasty s obousřannýrnivhozy kmými

\.ýkyvnou klapkou s naplsy:'' '' 
o|pip'njp,s v bílé Larvé (r,,aoka ]e v oarvé modrél,
pLASTY n;pls v čelle barue (lltspxd le žl,]Lá]

t kus htinít<ové vňazovaci šachlice pro,sklo; 5 kruho!.i,mi Vhozy oPíůrěry 200.1l1l.: obou

st.an oDalienyrnlqun]o\ry,, .'.un,"on.]Jl'"no*-, i,ái"n^unl tr"r SrLo- sApFVNÉ shLO

3 xusy raozemnhn pocno7ich kryrů Ponrejleíů l ŤateriálU EpDlÝl V Da,ve seooDle,

tloušťha kryiu 20 mm
ýiechnv o{e|ove oily ]sou žáíove z,nhovánY,

ru"l]".i,'řou*"iid rukovano p,éškovoJ l]arvou v odstirJ RAL DB 703

2.Toutosmlouvo!sezhotoviteZavazulepřevéstnaobjednateleVlastnicképráVoZapodminekdáe-";;;dil";;il;.'Ža.u"ii ,á inotwitel zuvazule piedat cbjedn,teii veškeré doklédy

souvisejicí 5 předmětem sňlouvy,

3, so!ástí dodáVky je DáVod k obslUze a údlžbě zařizeni technologie podzemnich konte]nerť,

rontrota praci a veÍJi' stavebniho deníku

] ooledlaÉl ]a opravnen p,ovaoét D,'De'10_ ko.rlřoL p-ac' sW-| p-ocoťn i\v_ 
_ 

o'lDao ne j-
- 
"#*".i """,l 

u o,ipaoě ,;isre, ,u,"o "i, iu."u jo srareoniho denil,J 5 DožadavkeŤ 
T,l

jejich odstraněni Ve stanoveném lermínU,

2 stavební deník DUde na 9tavbě Veden cde dne ]e]iho zaha]enl.clo radneho_,lkonČefi_práci VČelne

doby na odstranéní vad a neocactn, a ro zor,soo# olwt ty*. zuznamy o prúběh! prací, konrlo ácl



přejímáni praci a vŠech datších okoinostechl ktelé budoll obě sm|Uvní strany považovat za důležité,
bL]dou zapisovány denně. Denní záznamy .nusí obsahovát zejména množsiví, místo a způsob
píovedeni pláce a mnoŽswí zabudovaného mateliá]u, poČty pracovnikŮ jednolli!,ich profesÍ, Údaje o
poČasÍ. odběí VzorkŮ/ provedená měřeni, atesv a jejlch vyhodnocenÍ, odcnyky od Projektu
Vyhotovují se jeden origanál a dVě kopie, znichž první obdrŽÍ objednate] a druho! ZhotoviLe,
originá]v deníků budoll předány objednateli při přejímce díla, Veškeré požadavky zhotovite]e vůč]

objednateli uvedené ve stavebním deníku r.u5Í b,lt podepsány objednatelem nebo Uvedeno

stanovisko objednate]e,

3, objednaiel bude orqanizovat pravidelné ,,konlrolní dnť stavby, ktených jsou žáslupc] zhotovite]e
povinni se zúČastňovat, Četnost kontíolnich dnů bude určena dle potřeby, předpok|ádá se 1 - 2 x
nrěsíčně,

Ix.
Přejímání díla

1, Po provedení díla (případně jeho samostatné Uceleňé části) Vyzve zhotovitei objednatele k předání a
převzeti ukončeného dila zápisem do stávebního deník!, Přejímaci říZeni 5e uskuteČní v mistě stavby,
obě smluvní strany 5e dohodly, že přejimací řizeni bude zahájeno nejpozději do 7 dnů od písemné

v,i,z\y zhotovítele. objednatel se zavazuje přejímaci řízení V této lhdtě zahájit, řádně Vněm
pokračovat a ukončit jej ne.]později do 10 dnů,

2. o předáni a převzetí dílá bude proveden zápls Včetně případného soupisu Vad a nedodělků s terminy
na jejich odstlaněnÍ,

x.
smlUvní pokuty

i, smluvnípokl]ty dohodly obě strany taklo:

a) sm|uvní pokutě za prodlení sjednaného termínu ukonČení stavby, a to ve q'Š]

1,000,- Kč za každý izapočaili den prod|enis Výstavbou každého z podzemni.h kontejnerů,

2, V připadě prodlení objednatele se zapacenim faktur za plati objed natel zhotoviteli Úrok z prodleníve

výši o,o5o/o z dlužné ástky za každý den prodl€ní.

3, smluvní shěny se dohodly, že zap]acením sm]uvní pokuty 5e ani jedna ža str6n nezříké nároků na

úhradu prokazate|ně vzniklých škod,

4, smluvní pokutó je splatná do 30 dnŮ ode dne doruČení pisemného UplátněnísmlUVni pokuLy sm]Uvni

straně, kierá je povinna kjeji Úhradě,

xI.
odpovědnost za vadý zářuky

i, ZhotoviieL poskytuje objednate i zaručrli lhůtu v délce 24 měsícŮ na provedené práce a 2a mě§ícil na

technické zařízení Ód dáta předáni a převzetí dila, Doba záruky reklamované část se prod užu]e c
počet dnÍ, které uplyno! od jejího nahlášenído odstraněni,

2. Záruka se Vžtahuje n. Všechny Vady a poruchy dí|a, liieré Vznikly z dŮVodů Vad maleriéloť/ch,

nekvalitné provedónou praci nám montáží, po!žitinr ma(eriáLů, \^i,robků nebo zařízeni jakostně

nižších parjmetrů než předepisoval schvaleny pro]ell, Zhotovite se z3VaZL]é odsB,anLi.všechny \^i,ie

uvedené vady bezpLatně. o proveclení záručn opraw 5e provede p|semny zaznam/ \ němž se Uvede

mimo jiné drún Vady, den u platněn í |ek ama.e, den odstraněni Vady a nový ternrín irkončenízáíUky,



3, zhotovitel se zavazuje odstranit reklaňovanou záruční vadu v nejkraĚím možném čase, v připadě

ne.]ohodv o termlnu ódstranén] vadv !hradl zhotovilel veškeré náklady na odstraněnítéto Vady třeLi

"iJňJJ,'pJiiJ 
;"J. i;i; ";j" oast,anana u čase kratším než 600/0 doby nabízené k odstíanĚrli

?hoioviteLem.

4, Zhotovjlel se zava7uje poskytovat pozáruČniservjs a ÚdťŽbu zařízenipo dobu 60 měsÍcŮ na VŠechny

instaiované podzemní tontÓ;nery á to ža smluvni cenu stanovenou V článku IV,4 cen; díla této

smlou\ry o dílo,

5, NedÍLnoU součástí této smlouw o dilo je kop]e Potvženi o po]lštenl Zhotovite|e , Přiloha č, 4, jako

doklad o uzavření Po.jistné smlóuvy č, 899-1257]-17 5e společnosti Če5|á po]i#ovna a,s, o pojišlěni

odpovědnost za ŠkoáU na limii plnění Ve Výši 100.ooo,0oo,- KČ. Zhoiovitel se zavazrje, že předmětné
pojištěníbude udžovat pó celou dobu plněnípředmětu smlouvy.

xII.
od§toupení od §mlouw

1, KeŽdá ze sřan této smlouvy je opráVněna od této smlouvy nebo její přisLušné Části od§toupit

V Dřípadě jejiho podstatného porušení druhou smluvní stranou.

2, Za podstatne porJsenl sír loLvy 71otovtelem se oovazuie ze]ménaI
. leitti;e znotovrret neorováoídíto oonodnurvm 7pů§oDem a tento postuD nebo dosavad n' qisleoe ,

provádéni díla veoou neporhybné l vaonéŤ . Dlnén'a posk}tované službv neJsoL o,nélY řádné a

dohodnutých remrínech,
- :.rirl" ,ňotouit"l neopiávněně přerušil nebo neoprávněně zastavil provádění díia na dobu delší

než 30 dnů.

3, Za podstatné porušenitéto snrlouvy objednatelem 5e považLrje zejména| ,
je;ťižeje obj;dnatelV orod|enís úhradou některé 2 dí|čích faktur Více než 35 dnů,

4, odstoupeníod smlouvy se nedo|ýká nároku na náhíadu škody Vzniklé porušenim této smlouvy,

O"tutňTi.anani

1. objednatel umožní zhotovite]i Umísténitóbulí se jménenr zhotovitele na dohodnutém místě,

2, Zhotovitelje Vlastníkem díla a nese nebezpeči škody na nem až do okamžiku předáni ó pievzetí dila- -"ĚiĚa"itÉĚr, 
rov 

"ebezpečí 
škody i vljstnlcke pravo I dílu nebo jeho ucelené casti přecházi na

objednatele,

3. Do doby zaplacení diia nebo jeho příslušné části objednatelem není žádná osoba opráVněna díló

U'ivat bel pisemné|-o 5ouh,ast /norov:tele,

4, Při doČasném nebo definit]Vnir :astavení praci na díle z příčin a důVodŮ na strané objednatele

2aplali objednatel 2hotovileli skL]lečně Vynaložené ňáklady,

5, Předměi této smlolw o cIilo bLrde řádné pLněn pouze pracovnílry prokazaiejné označenýn,

přislušnostíke zhotov teh a odborné ZpŮsoDi]ými k realrzaci zakázky,

6 Zholovilel bude stavební práce nutné pro plněni piedmětu této srrlotr\ry o dílo realižcva:' 
páiii"onl.t"i, s!bdodavaiele společnosti csK Praha 5,r,o,, lv]ánesova 43Ll21, Prah, 2 ŤC:

27916243. subdodavateL může být měněn poUže na základě so!hlasu objednate|€,



zaue,uňIa u"a*ni

l, Zmeny te|,o smúJql moloL b\h eěl,zovány oou7e |o-riou o,seTnYcn dodaťkť, itere rab\i"ýan

plalnosLl a ici,llosr Dodpise-r oo,áVrénýlh za,tup,J obo_ smlJvnlcl súaT,

2, V osiatních Věcech touto smlouvou neupravených se použie lstanovení Zákona č, 513/1991 Sb,,

obchodní zákoník, V platnérn zněni,

3, PřLpadné spory mežl objednate|em a zhotovitelen bude řešit soud určený podl€ místa sid]a

ob]ednětele, rozhodó ii2ení p vyloučeno,

4, Tato sňloLrva je Whotovena Ve Čtyřech provedeních, z nichž kaŽdý má platnost orlginálu,

5, Sm|Uvni strany prohlaŠují a s\^imi podpisy §tvlzuji, že nraji.p nou zpŮsobIlost k práVnim úkonŮm a
' -;" 

*t"'.rrir"i, ,i"vir!;i ze'sve'uůte, ivoSodÁe a vážne, že ji neužavira]j v tisnl ani za iinak

"jr,:Jra """Vr,"a"V.l 
pámínek, že slji řádně přečetly a jsou síozuměny s jejím obsahem,

6 smluvni sLranv \^;slovné souhlasl sLlm, dDy Lalo oyla U,/eoena v evioéno !ť|,JV veoe_ló 
"4ÁšL§,(é" ;r",; i';H ; 

'li;; ;]J ;;;"J"; á,.i"on" u ouo, ob)al,ovat úoa'e o 
'mluvnlcl 

suanácn,

;;#;" .;;""*, c'selpe ozničen ,"iá ,-,ouuy a daturn lej'ho podpisL, SŤjuýn, stítsnv

;fiL.l; 1; il'i"1;;"].ril""óui,j' za oochodr raiemswi ve s-ny.lu § ]7 oochodn;ho

til]iř'" ,aari],l ,,Ži"i,] * Éli.n ,iii u .i"i"lnen, be/ sťarove,l, jakýchíolv da|škh ooomi..ek,

,] [ -11- 1t10
1 1] -11, r01l

V Přaže dne, ,,,,.,,,.,,,,,,

starostka [4ěst5ké části Praha 3

,'/-i

il;"-, _-
JL]Dr. Patrik Roman

generální ředitel a předseda představensNa

1ng, Davld VodláŽka

misLopředseda pied§tavenstva

r, cenová naoíota zhorovite e
2, Harmonoqram plnění
i, <ooe poi,stne sT o,]Vy - , oN7ei-, o F)lislén
/ | opie Vyp s,l obc.od.lno ,el,t-ltl Z5a,ov,le e

Milena KoZumpliková
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Podzríh niióvtti irvsxo _ Pii(ió7

! su&sné dobč]c !9 s§fuMin ňčslč Bmě lybldováĎo ó pod2mkh furo\ nť pro odk]ádini využlt]ných složct LoMóhho odpodl (PET bhrc. Ďdpo]oló lmfuy. h]]n*ot,j
obaly od íápoj'l, p.!n a ! o),NátIady.vrĎudovánj]clnohó.bolóičsu'Mó,podlclsn]pnichp.dúinckni§bápohybujiscod900,000,.Kčdo1.900,000._Kl:tó,DPH,

oddčlmi odpa{iordho ho9po,jáňN-i á hJ.'dEfcolóeE

c_Mil| i].!LL j n.!l.tral-,]. |.


