evc

ev'č' zhotovitele:

obtednatele: B 0024/12

Dodle s 536 a

sMLoUVA o DíLo

nasl zák é' 513/1991 sb ' obcl'odni zákonik

pozdějŠÍchpledplsú (dále jen obchodni zákonik)

í. smluvní stÍanv

Objodnatel:
sldlo :
statutárnízástupce:
Zástupce pÍo věci techni6ké:
Telefon:
Fax:

Ve

1LC5 lDlÍi

zlěnl

Povodi odÍv' státni podnlk
b'iň"", ůóá"ira ó"r]ava, Varenská 49, Psč 701 26
lna' lvliroslav KíaliČek'geneíáln| íeditel
lnó' Eva HÍubá' vedouci investičnlho odboru
M;rtin Látal' investičnÍreferent
596 657 1 tl
596 611 696
70890021

tl:

c270890021
KB ostrava, č'ú'97104-761/0100

DlČ|

BankovníspojénÍ|
ano
Plátce DPH:
soudu ostrava' oddÍlA XlV. vložka 584
Krajského
rejstřÍku
Zapsán v obchodnim
(dále jen objednatel)

Zhotovitol:
sídlo :
statutárnízástupce:
zástupce plo věci smluvnÍ|
zástupce pro věci technické:
osoba zodpovédná za VedenI zakázky:

Lesprojekt Krnov' 3.Í.o.
Revoluční 76.794 02 KÍnov
lng' Pétr L/yška' jédnatel
lnq' Petr MyŠka, jednatel
lná' Ladisbv Řehka' vedouci pÍojektant
lnó' Ladislav Řehka, védoucíprojektant

É_mail:

lesprojékt@lprojekt'cz

http:
lÓ:

47976250

Telefon:

554 615 878
554 611 430

-

I

www.lprojekt. cz

cz47976250
DlČ:
KB, a's', pobočka Krnov ' č'ú"'19402-771l010o
Bankovníspojení:
ano
Plátce DPH:
c' v|oŽka 5803
zapsán v obchodnÍm rejstříktl Krajského soudu V ostravě' oddíl
(dále jen zhotovitel)

2. Předmět

smlouw

dne 29'3-2012.podaná na základě
Podkladem pÍo uzavl'eni této smlouvy ]e nabídka zhotovitéle ze
ř".aá"i n.rlrotu na veiejnou ia'laziu lrojettová dokumentacé Vidnávka' Hukovicé' ř'km
'o^"
s:rsó _ io,rso, at.t' s64o (dále len 'veřejná zakázka')
Hukovice' ř'km
pro stavbu
"VidnáVka'
Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace
6,'190 - 10,150'.

Postup zhotovitele při návrhu technického řéŠení:
hranic pozemkŮ Vodnlho toku
vypracovanl geodetické zaměřen| zájmového územi a Vytýčenl
1

.

v zájmovém území

lnŽenýÍskorešenl na základě zpracovaného geodetického zaměienl
hodnocer|
a
oiologického
dokuňentace]
záoávact
a
c
tprrror'v B
(přiloha D zadáVaci dokumentace)
koncéptu
Projednání konceptu se zadavatelem za účelemodsouhlasení
odsouhlasení konceptu
PÍojednánl konceptu s dotcenými oígány státnl spláVy za Účelem
Č 11411992 sb'
zákona
z
hlediska
zejméná
ňozny
échnického r'eseni ie
|."šó' lo"
^a".r' o ochÍanépřirody a kÍajiny
v pútnémznení'
průzkumu (dále jen lG
Vypracování a vyhodnoceni podroblého inŽenýrsko-geologického
opatřenl
protipovodňových
pirizluml zájmo;ého územ|' reso v trasacň nav;ených
podkladů
(zajiŠtění
stavby
zaloien{
v dostatečnémíozsahu pro poióL.eni a návíh

2'
zpÍacován| koncepce
' ;ilň;iř;;.í'iu.J
3'
4'

5'

stÍana 1 (celkem 9)

ev'č' zhotoviiele1

ev'č' objednatele: B 002{12

z geofondu' provedení Vrtaných sond' provédenÍ geofyzikálního prúzkumu' V'ýpočtůstability

6'

atd.)

Vypracování podrobné projektové dokumentace DUR, DsP a DPs

Pro Výše uvedenou stavbu se zhotovitel zavazuje zajistit a objednatél uhraditi

2''1'

Geodetické práce
a) Geodetické zaměřenÍ zájmového územív souřadnicové soustavě JTSK
soustavě BpV a zhotovenÍ účelovémapy zájmového územl

a

Výškové

b) Vytýčeníhranic pozemkú Vodního toku vzájmovém územÍ se stabilizací platovými
méznÍky

2'2'

Provedení a Vyhodnocení inženýrsko-geologickéhoprůzkumu zájmového územI, resp.
v trasách navrŽených protipovodňových opatřenÍ' v dostatečném lozsahu pro posouzenÍ a
náVrh zaloŽenÍ stavby (zajiŠtěnÍpodkladů z geofondu' provédénÍvrtaných sond' plovedeni
geofyzikálnÍho pÍúzkumu, Výpočtůstability atd')

V přÍpadě provedenl nedostátečného lG pÍúzkumu pro posouzenÍ a náVrh zaloŽení stavby si
zadavatel vyhrazuje právo požadovat zpÍacovánl doplňujícího lG průzkumu na nákady
dodavatele.

2'3'

Dokumentaci k Žádosti o vydánÍ rozhodnutí o t]mlstění stavby (DUR)

2'3'1'

Dokumentaci kŽádostio VydánÍ rozhodnutlo umÍstěnístavby V rozsahu podle přllohy
č' 4 Vyhlášky č' 503/2006 sb' o podrobnějšÍ úpravě úzémnlho FÍzení'véřejnoprávnÍ
smlouvy a Územního opatřeni. součástl VypracovánÍ dokumentace pao WdánÍ
rozhodnutÍ o umístěnístavby budou dále uvedené náležitosta:

a)

Vypracování základní koncepce Fešenístavby Včetně hydrotechnických a statických

výpočtůa jejl odsouhlasenÍ objednatelem' objednatel má právo Vyžádat si od
zhotovite|e VypracovánÍ i Vice Variant řešenÍ' nejvýše vŠaktri'

součástÍvypracování základní koncepce rešeníje jejÍ seznámení a plojednání
svlastnÍky dotčených pozemků na mÍstnÍm šetření' které svolá zhotovitél za účasti
objednatele.

b) výpočty stability ochranných pNkú v

přÍčných profilech za různých stavů Úrovně
profilŮ
pro
příčných
výpočet
stability stanoví zadavátél na základě
hadiny vody' Počet
řešenÍ'
technického
odsouhlaseného návrhu

c)

majetkopíávnÍ náležitosti V rozsahu katastráIní mapy zájmového úŽemÍ(včetně paícél
EN' PK) se zakfeslením situace stavby a PoV do katastrálnÍ mapy' výpisy z katastlu
nemovitostí formou výpisu z listu vlastnictvÍ pro paÍcely dotčenéstavbou, informativní
výpisy z katastru nemovitosti pro sousední parcely

d)

vypracování barevné fotodokumentace současnéhostávu zájmového ÚzemÍ V místě
budoucí stavby formou vloŽenl snímkúdo situace stavby se znázorněnÍm místa a
směru pohledu k pNnímu výrobnÍmu Výboru
VypracovánÍ inventaÍjzace dřevin určených ke kácení a dotčených stavbou'
V inventarizaca bude uveden průměr kmene V mÍstě řezu (pro Vypracováni
poloŽkového rozpočtu) a obvod kmene 1'3m nad zémÍ(pro povolenl kácení zeleně)

e)

f)
2.3'2'

Dřeviny určenéke kácení budou zaměřény a zaneseny do samostatné situace stavby
na poJkbdu katastrálnÍ mapy a uvedeny V tabulce s paÍcelnim čÍslempozémku, na
kterém sé dřevina nacházÍ

Vypracování propočtu nákladú stavby

V

druhého výrobnIho uýboru dle článku 2'10'

Projednání dokumentacé

členěnípodle stavebních objektů ke dni

k Žádosti o vydánÍ rozhodnutÍ o umistění stavby]

slÍana 2 (celkem 9)

év č' zhotovitelé:

eV'č' objednatele: B 0o24l12

a)

aorlnf

zajištěnl dokladů pro vypracováni dokumentace a podánl žádosti o vydání rozhodnutí
o úmÍstěnl stavby, tj' Vyjádřeni a stanoviska vlastnlků veřejné infrastÍUktury (dopravní
infrastruktuaa' technická infrastruktura, občanská vybavenost, veřejné prostranstvl,
stavby soukromých vIastnlků), dále vyjádřeni' stanoviska a rozhodnutl dotčených
orgánů a v přlpadě potřeby zajiŠtěnl zapracovánÍ podmlnek z VýŠeuvedených
dokladÍJ do dokumentace její aktualizacl.
Doklady budou členěny na vyjádřeni a stanoviska vlastnlkú veřéjné infrastruktuíy a na
vyjádřenÍ, stanoviska a rozhodnutl dotčených orgénústátnl spÍávy,

b) zajištěnísouhlasú sé vstupem a

dočasným uživánlm

k

dotčeným pozemkům

5 áočasným záborem (vzory souhlasů si zhotovitel vyžádá od objednatele)

c)

2'4'

zajištěnl smluv o budoucl kupni smlouvě' případně smluv o budouclch šmlouvách o
zřÉeni Věcného břemene k dotčeným pozemkúm s trvalým záborem (vzory smluv si
zhotovitel Vyžádá od objednatelé)

Projektovou dokumentaci pÍo stavebnl povolení (DsP)

2'4.1.

a)
b)
-

c)
d)

e)

f)
9)

Projektovou dokumentaci pro stavebni povolení V rozsahu podle přllohy č' 1 vyhláŠky

č''49912006 sb'

o

dokumentaci staveb' součástÍ vypracovánÍ projektové

dokumentace pro stavební povoleni budou dále uvedené náIeŽitosti:
dokumentace bude členěna dle přÍsluŠnosti k jednotlivým typům stavebnlch úřadú'
resp' stavébnÍm povolením
Vypracovánl poloŽkového rozpočtu stavby v členěnípodle stavebních objektů a
piovoznich souborů včetně Výpočtu výkazu výměr, objektová skladba a členění

dokumentace bude respektovat příslušnost kjednotlivým typúm stavebních úřadů'
resp. stavebnlm Povolenlm
projédnání poŽadavků stavebnlho úřadu pío potřeby vydánÍ stavébního povolenÍ a
jejřh zp.acovánl' seznam projednaných poŽadavkú doloži zhotovitel V příloŽe
k projektové dokumentaci
vypracovánÍ plánu kontrolnÍch prohlldek stavby podle zákona Č. 183/2006 sb' o
ÚzemnÍm plánovánÍ a stavebnlm řádu
majetkoprávnÍ náležitosti v rozsahu katastrálnÍ mapy zájmového Území se
zakreslénlm situace stavby a PoV do katastÍálnÍ mapy' Výpisy z katastru nemovitostÍ
formou výpisu z listu vlastnictvl pÍo parcély dotčenéstavbou, informativnÍ výpisy
z katastru nemovitostÍ pro sousednl parcely
vypracovánl barevné fotodokumentace současnéhostavu zájmového Územl V mlstě
budoucl stavby formou Vloženl snÍmkúdo situace stavby se znázorněním mlsta a
směru pohledu budoucí stavby
vypracovánl návrhu havaňjniho plánu a povodňového plánu

Projektová dokumentace bude zohledňovat podmínky stanovené v rozhodnutí o umÍstění

staíby' Po nabytl plávnÍ moci stavebního povolení budou do dokumentace zapÍacovány
připadné podmlnky stanovené ve stavebnlm řlzeni'

2'4'2. Plqednánl

a)

dokumenlace pro stavební povolenl

zajištění dokladú pro vypracovánl dokumentacé a podánÍ žádosti o stavebnÍ povolení'
tj.'vyjádřeni a stanovlska Vlastnikú Veřejné infrastruktury (dopravní inÍrastruktura,
óch;lcká inÍrastÍuktura' občanská vybavenost, Veřejné prostranstvl' stavby
soukromých vlastníků)' kteřÍ si to vyŽádaji ve vyjádřénÍ k územnlmu řÍzení' dále
rozhodnutl dotčénýchorgánů a zajiŠtěnÍzapracováni
vyjádření' stanoviska
pódmínek z výše uvedéných dokladú do dokumentace,

a

b)

Doklady budou členěny na vyjádřenl a stanoviska Vlastnlků Veřejné infÍastíuktury a na
vyjádřeni' stanoviska a rozhodnuti dotčených orgánú státnÍ spráVy'
zajištění néjémnlch smluv k dotčeným pozémkúms dočasným záborem (vzoíy smluv
si zhotovitel vyžádá od objednatele)

stÍaná

3 (celkem 9)

t

év-č'zhotovitele:

eV.č. objednatele: B 0024/í2

Před podánÍm návrhu na vydánl stavebnÍho povolenÍ bude dokumentace a výše Uvedené
majetkoprávnl náležitosti podle potřeby aktualizovány a budou doplněny dle požadavků'
Dokumenlace pro povolenÍ odstraněnl stavby podle přllohy č' 4 vyhláŠky č.499/2006 sb'
o dokumentaci staveb bude součástí dodávky zhotovitelé v připadě' že novým technickým
řešenlm bude vyvoláno odstranění slávajicí stavby (objéktu' vodnlho dÍla' atp').

2.5'

Projektovou dokumentaci pro prováděni stavby (DPs)

č' 499/2006 sb' o

V

rozsahu podle přilohy č' 2 Vyhlášky

dokumentaci staveb' Podkladem pro Vypracováni bude projektová
pro
stavebnÍ povolení zplacovaná podle čl.2.4' této smlouvy' součástÍ
dokumentace
VypracovánÍ projektové dokumentace pro prováděnl stavby budou dále uvédenénáleŽitosliI

a)

vypracovánl poloŽkového rozpočtu stavby (ocenéného VcÚ přístuŠnéhoroku a
neocéněného jako podklad pro Výběrové řlzeni na zhotovitele stavby) v členěnÍpodle
stavebnlch objektú a provozních souborů včetně výpočtu Výkazu výměr

b)

vypracováni technických podmlnek podle prlslušných ustanovení Žákona č. 137/2006
sb' o veřejných zakázkách ve zněnl pozdějŠÍchpředpisů

c)

vypracování baíevné fotodokumentace současnéhostavu zájmového územíV mistě
budoucí stavby formou vloŽenl snímkú do situace stavby se znáŽoíÓěnÍm mÍsta a
směru pohledu budoucÍ stavby

d)

aktualizace majetkoprávních náležitostí v rozsahu katastíálnl mapy zájmového územÍ

se zakreslením situace stavby a PoV do katastrálnl mapy, Výpisy z

katastru
nemovitostÍ formou výpisu z listu vlastnictvl pro parcely dotčenéstavbou' iníormativnÍ
výpisy z katastru nemovitostl pro sousední parcely

é) zajištěnl aktualizace

f)
g)

souhlasů se Vstupem

pozemkŮm s dočasným záborem

a

dočasným uŽlváním k dotčeným

zajištění aktualizace smluv o budoucí kÚpnl smlouvě, přÍpadně smluv o budoucích
smlouvách o zřlzení věcného břemene k dotčeným pozemkúm s trvalým záboleň

VypracovánÍ aktualizace inventarizace dřevin určených ke kácenÍ a dotčených
stavbou' V inventarizaci bude uveden průměÍ kmene v mÍstě řezu (pro VypÍacování
položkového rozpoČtu) a obvod kmene 1'3m nad zeml (pro povolení kácenízeleně).
zajiŠtěni souhlasů vlastníkú pozemkú s kácením dřevin (vzory souhlasu si zhotovitel
Vyžádá od objednatelé)
Dřeviny uíčenéke kácenl budou zaměřeny a zaneseny do samostatné situace stavby
na podkladu katastrálnÍ mapy a uvedeny V tabulcé s parcelnÍm čÍslempozemku' na
ktérémsé dřevina nachází

Projektová dokumentace bude zohledňovat podmÍnky stanovené ve stavebnÍm řlzení'

lManipulačnl řád pro objekty stávby' na nichŽ lze provádět manipulace bude vypracován
souladu s vyhláŠkou luze ČR č'195/2002 sb'' o náležitostech manipulačnich a

V

provozních řádú vodnich

děl a

Vodohospodéřských děl na vodnÍch tocich'
2

6'

normou

TNV 752910

Manipulačnířády

PÍováděn| autorského dozoru hlavniho projektanta stavby a projektanta dilčich částíprojektu
stavby' vÓetně prováděnl áutorského dozoru V rámci podpŮrných odborných činnostl

projektanta stavby (např- geologie, geodézie' geotechnika, statika staveb, hydrologie'
hydraulika, apod.)' Prováděním autorského dozoru se ÍozumÍ činnost vykonávajÍcÍ na stavbě'

2.7.

Dokumentiaci dle čl' 2'1' a 2'2 pledé zhotovitel objednateli vé dvou vyhotoveních v tiŠténé
podobě' dokuméntaci dle čl' 2'3. a 2.4' předá zhotovitél objednatel| ve čtyrech Vyhotovenich
V tištěné podobě a dokumentaca dle čl. 2.5' předá zhotovitel objednateli v osmi vyhotovenÍch
v tištěné podobě stlm, Že dokumentace dle čl' 2'3' bude obsahovat kompletní výtisk
hydrotechnických istatických výpočtúa dokumentace dle čl. 2'5. blde obsahovat slepý výkaz
výměr a paré č'1 a palé č'2 budé navlc obsahovat samostatný oceněný poloŽkový soupis
pracl' Dokladovou část projektové dokumentace dle čl' 2.3' a 2'4. předá zhotovitel objednatéli

slíana 4 (celkem

9)

ev'č. zhotovitelé:

ev'č' objednatele: B 0024/12

oíjginále' Dále předá zhotovitel objednateli dokumentaci dle čl' 2.1' aŽ 2.5. včetně dokladové
čÉstivjednomvyhotovení v digitálnl podobě na nosiči cD, Ve formátu dle pokynú objednatele'
V

2'8' odeslaná i

doš|á korespondence zhotovitele

V

bude prŮběŽné předávána objednateli na Vědoml'

2'9'

rámci projednánÍ projektové dokumentace

Každý jednotlivý výtisk projektové dokumentace bude opatřen autorizačnÍm razÍtkem a

podpisem zásfupce zhotovitele zodpovědného za odborné provedenl zakázky, tj. autorizovaná
osoba v obolu stavby vodnlho hospodářstvÍ a kíajinného inženýrstvl (přlp. vodohospodářské
stavby) podle zákona č' 360/í992 sb' a dalšl obory auto Žace V záVislosti na obsahu
projektové dokumentace.

2'10' Zhotovjtel je povinen zpracovávanou projéktovou dokumentaci prŮběŽně konzultovat
s technickými zástupci objednatele na výÍobnlch výborech a zapracovat jejich připomlnky'
Výrobní vybory ke kaŽdému stupni projektové dokumentace budou svolány zhotovitelem
v sídle objednatele dle následujlcích bodú:

2.10'1' První výrobnÍ Výbor ke kaŽdému stupni projektové dokumentace zhotovitel svolá
nejpozději

V

den termínu konceptu technického řešeni dle bodu 3.2. této smiouvy,

2.'10-2' Následujícl VýrobnÍ Výbory ke kaŽdému stupni projektové dokuméntace zhotovitel
svolá podle potřeby do termlnu zapracovánl připominek do dokumentace dle bodu
3.2' a ve smyslu bodu 2'10' Věty prvnÍtéto smlouvy'

2'10'3' Poslednl výrobnl výbor ke každému stupni projektové dokumentace zhotovitel svolá

nejpozději do konce termínu pro zapracování připomÍnek do dokumentace dle bodu
3'2' a Ve smyslu bodu 2'10' věty pÍVnÍtétosmlouvy'

2'í1. zhotovitel je povinen do zpracovávané projektové dokumentace zapracovat připomÍnky z
projednánÍ v technické radě (dále jen TR) objednatéle' objédnatel lyto připomÍnky oznámÍ
zhotoviteli poštou' nebo e-mailem' za den doručenl se v tomto případě povaŽuje 3' dén po
odeslán i oznámení objednatetem zhotovitelj.

"'

3. Dodací lh ůta
3.l'zhotovjtel je povinen zahájit práce na předmětu veřejné zakázky a řádně Vnich poklačovat
bezodkladně po nabytí účinnostilétosmlouvy o dilo'
3.2'Zhotovitel se zavazuje provést a předat hotové dilo v teÍmínech:
do 30 dnl po uzavřenl

geodetické Žaměřenldle čl' 2.1. soD

't 10 dnÍ po
uzavřeni smlouvy

vytýčenl hranic pozemků VodnÍho toku se stabilizacl plastovými meznlky

do

zpracovánla projednánÍ koncepce řeŠenÍdlečl. 2' Postup zhotovitele pfi
náVrhu technického řeŠenl, bod2. až 4'

do 70 dní po uzavřenÍ

dle čl. 2'1'

soD

inženýrsko - géologický průzkum dle čl' 2'2' soD
koncept technackého řešenÍ

Vypracováni dokumentace k Žádosti o
Vydánl územnÍhoíozhodnutl dle čl' 2'3'1.

SoD

smlouvy

do 100 dnÍ po
do 110 dní po

zapracovánÍ připomlnek do
dokumentace dle čl' 2'10'

do 125 dnl po

čistopis dokumentace sé
zapracovánlm připomínek
po projednánÍv TR dle čl'

do 7 dni od doručénÍ

SoD

SoD
projednánl dokumentace k Žádostio vydánÍ územnlho rozhodnutl dle
čl' 2'3'2' soD

uzavřenÍsmlouvy

připominek

2. 1'1.
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do 47 dnlod

doručeni připomÍnek

aorlufr-

eV'č' objednatelé: B o024lí2

ev.č' zhotovitelé:

koncept technického řešení

Vypracováni projektové dokumentace pro
stavební povolenÍdle čl. 2.4'1' soD

zapracování připominek do
dokumentace dle čl. 2'10-

do 30 dní po vydánl
rozhodnutlo umlstěnÍ

stavby

do 45 dní po vydání

rozhodnutlo umlstění

SoD

stavby

čistopis dokumentace se
zapracováním připominek
po projednání v TR dle čl'

do 7 dnlod doručenl

21í soD

připomlnek

projednánl projektové dokuméntace pro stavebnÍ povolenÍ dle

do 47 dnÍod

vypracovánl projektové dokumentace plo p.ováděnÍ slavby dle čl' 2.5.

do 30 dní od vydání

prováděnÍautorského dozon] dle čl' 2'6

při realizaci stavby

čl' 2'4'2. soD

SoD

doručenípřipomÍnek
stavebniho povolenl

3'3.TermÍn dokončénlje závislý na řádném a včasnémsplněnÍ součinnostíobjednatéle
dohodnuté ve smlouvě' Po dobu pÍodlenÍ objednatele s plněním součinnosti není
v prodlení s plněnlm závazku' Nedojdeli mezi stranami k iiné dohodě' prodlužuíe se termín
'hotovitel
dokončenÍdíla nebo jeho části o dobu shodnou s dobou pro(llenl objednatele i plněnÍ
jeho
součinnosti

4. cena dlla a olatebnÍ oodmínkv

4.1' cena díla V rozsahu d|e čl' 2 této smlouvy je stanovena na základě nabidky Žhotovitele
zé dne 29'3'2012 a činI

.
.
.
.
.
.
.
.
.

práce dle č|' 2'1'

pÉcédle

24g.990,-Kč
40.000'_ Kč

č|' 2'2'

práce dle čl' 2'3'1'
pÍáce d|e čl' 2'3'2'
práce dle čl' 2'4'1'

pláae dle č|' 2.4'2'
oráce dle čl 2 5
celková cona bé2 DPH

95'600'- Kč
54'000'- Kč
89.100'_ Kč
20'700'- Kě
Ánn _ 11ň
'A
596.í90'_Kč

práce dle čl. 2'6'

650'- Kďhod

4.2' cena je slanovena jako cena celková' DPH bude vypočténov platné sazbě pro projekčni a
inženýrskou činnost v době vystavení faktury Žhotoviielem'

4'3. Vceně jsou zahrnuty veŠkerénáklady' které bude nutné vynaloŽil při prováděni dlla ze
strany zholovitele.

4'4' Podkladem pro zaplaceni sjednané ceny je faktura' která bude obsahovat náleŽitosti
daňového dokladu podle zákona é.235l2oo4 sb' o dani z přidané hodnoty ve zněnl

pozd_ějšÍch předpisů' splatnost faktury je 30 dnú ode dne jejího Vystavenl
a proiazatelného
doručéníobjednatelido 3 dnů'

4'5' Faktura bude doručena na adresu objednatelé doporučeně poŠtounebo osobné na
podatelnu v sídle objednatele'

4'6' oprávnéně vystav_enou fakturu ie objednatel povinen zaplatit' odmltnout jeji úhradu je

objednatel opráVněn jen do lplynutl data JejI splatnosti a pouze v přÍpadě' Žá předaná část
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ev.č' zhÓtoviletsJ:lúN'fu

ev'č- objednatele| B 0o24r12

dila má nedodělky nebo vady nebo faktura neobsahuje některou z néleŽitostí daňového
dokladu. Tato skutečnost opravňujé objédnatele k Vrácenl faktury bez provedenÍ úhrady'

Pokud není v této smlouvě (nebo Ve smluvnlm dodatku) pro konkrélnl přÍpady dohodnuto
jinak, p.ávo fakturovat Vzniká zhotoviteli dnem předání předmětu díla bez vad a nedodělkÚ
objednateli, V případě sjednánl dÍlčÍhoplněnl dnem předánl přlsluŠnéčásti předmětu dlta bez
vad a nedodělků objednateli.
4'7

'

zdanile|né plněnÍ se uskutečníodévzdánim výsiedkŮ práce zhotovitelem poště k přepravě,
případně osobnÍm odevzdáním Výsledkú práce objednatelis potvrzenlm o převzetÍ.

5. PodmÍnkv změnv siednanó

cenv

5.1' Vpřipadě potřeby změny činnosti na základě okolnostl, které nemohly být pri zadání díla
přepokládány' bude cena snlŽena o méně pÍáce či zvýšena o dodatečnépráce na základě
dohody obou smluvnÍch stran' která bude podkladem pro změnu smluvnlho vztahu formou
písemného dodatku k této smlouvě'

5.2- DodatečnépÍáce budou zadány v souladu s ustanoveními zákona č'13712006 sb' o
Veřejných zakázkách a souvjsejlclch předpisú' V Platném zněni'

5.3. Dodatečnépráce a Výkony budou oceněny hodinovou sazbou takto:

.
6.

práce projektanta

45o'- Kďhod.

spolupúsobeni obiednatele
6.'l- objednatel se bude v prŮběhu prací zúčástňovatjednánÍ svolaných zhotovitelem a bude na
vyžádáni poskytovat zhotoviteli informace ve vazbě na předmět dlla'

7'

záruční oodmínkv
7'1. zhotovitel Íučív záručnídobě 60 měsícŮ ode dne píotokolárnaho předání a převzetí díla za
bezvadnost a úplnost provedeného dila tzn'' že dílo v okamŽiku předánÍ splňuje poŽadavky
této smlouvy, technických podmÍnek zadávací dokumentace a veškerých platných předpisů a
technických podmínek vztahujícÍch se k předmětu díla' zhotovitel neodpovldá za vady
vzniklé po předánÍ díla změnou výchozlch podmÍnek (tj' pÍáVnÍch předpisů. norem' podkladů'
sortimentu výrobků, technickým pokrokem apod.).

7'2' objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstraněnÍ vad a nédodělků'
7'3' oprávněně Íeklamované vady a nedodělky odstraní zhotovitel na sVé náklady v termÍnu do
21 dni po obdženÍpísemné výzvy objednatele. Termín odstíaněnl reklamovaných vad a
nedodělkú lze ve složitých přlpadech pÍodlouŽit po dohodě zhotovitele s objednatelem'

7'4' Nároky zvad dlla sé uplatňujÍ dle zákona č'513/1991 sb' v platném zněnÍ, dle s 560 a
následujlcl' Účrstnlci se dále dohodti' že V přlpadě takové vady dlla-projektu' na základě

které vznikne v prúběhu realizace potřeba dodatečných stavebnlch pÍacl' které zhotovitel
poektu nepředpokládal' má objednatélpráVo uplatnit u zhotovitele tyto nároky:
a) odstranění vady zpracovánlm nového nebo dllčÍhoprojektu
b) náhrady skutečných nákladú vynaložených objednatelem na Íealizaci
dodatečných pracl' zejména: hodnotu dodatečných pracl' náhÍadu nákladú
zadávacÍch řiŽení Veřejné zakáŽky na výběr subjektu' který bude dodatečnépráce
realizovat

v

8.

sankčííulednánÍ
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f L.

eV'č- zhotovitele|

év'č'objednatele: B o02/Uí2
8.1.

smluvnl pokuta ve výši o,5oÁ z ceny dÍ|a za kaŽdý dén píodlenÍ se sjednává pro případ

pÍodleni zhotovitele s předánÍm díla dle čl. 3. Pro přlpad prodlenl zhotovitele s předánÍm čásii
dlla dle čl- 3'2' se sjednává smluvní pokula ve výši 0'5o/o zceny ěásti dÍla dle čl.4'1' za
každý den prodlenÍ'

ve výŠi0,5olo za každý den prodleni se sjednáVá pro přÍpad píodlenÍ
úhradou
konečnénebo dllčl faktury. zékladémpro výpočet smluvnl pokuty je
objednatele s
dlužná částká, sjéjlŽ úhÍadou je objédnatelv prodlení.

8.2. smluvnÍ pokuta

83. smluvní pokuta Ve výši 3000 Kč za kaŽdý den prodlení se sjednává pro připad nedodrŽenl
termÍnu odstranění vady nebo nedodělku zhotovitelem dIe čl' 7' bodu 7'3'

8.4. smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinná strána nezáVisle na zaviněnl a na

tom, zda a v jaké Výši Vznikne druhé straně Škoda,kterou lze vymáhat samostatně' smluvni
pokuty se nezapočÍtávaji na náhradu škody'

9. odstouoení od smlouvv

9'1' Nastanou-li u někteaé ze smluvních skan skutečnosti bránicí řádnému plněnÍ této smlouvy,

je tato strana povinna luto skutečnost ihned bez odkladu písemně oznámit druhé strané a
Vyvolat jednání zástupcú smluvnÍch stran'

9'2' objednatelje oprávněn jednoskanně odstoupit od smlouvy V připadě, Že zhotovitel néprovádl
dÍlo vsouladu se zadáVacími podmÍnkami a neodstraní Mo nedostatky v dodalečně
stanovené přjměřené lhŮtě a způsobítak objednateli škodu' Dále je objednateI oprávněn
jednostranně odstoupit od smlouvy v přlpadě' že zhotovitel je bezdúVodně V plodlenÍ
s prováděnÍm prací podle této smlouvy o dobu delší neŽ 30 dnú.

9'3' Jednostranné odstoupeni od smlouvy odslupujícl smluvnÍ strana píseÍnně oznáml druhé
straně s uvedenÍm dne, ke kterému odstupuje od smlouvy a s Uvedením důVodu odstoupení'

10.

zvláštni uiednánÍ

10'1'

Zhotovitél potvrzuje, Že se v plném Íozsahu seznámil s obsahem a povahou díla, Že jsou mu
známy veŠkerétechnické' kvalitativnl a jiné podminky nezbytné k realjzaci díla a Že

disponuje takovými kapacitami
nezbytné'

a

odbornými znalosimi' které jsou pro provedení dila

10'2. Zhotovitelje povinen při plnění télo zakázky postupovat podle platných technických norem a
předpisú'

1o'3' objednatel je oprávněn pouŽIt předmět dila
jakéhokoli omezenl'

k účelŮmvyplývajÍcÍm ztéto smlouvy bez

10'4' zhotovitel, po přédchozlm plsemném souhlasu objednatele, mŮže práce' ktéréjsou
předmětem plněnl této smlouvy, dodat a vyfaktuÍovat objednateli i před sjednanou dobou
plněnÍ.

10.5' Převzeti dílčlchčástÍprojektové dokumentace bude potvzeno samostatnými
podepsanými pÍotokoly.

oboustranně

10'6' Vpřlpadě zániku některé ze smluvnÍch skan před splněnÍm předmětu smlouvy

uzavřou
smluvnÍ strany dohodu' ve které upravl práVa a povinnosii smluvnlch stran vyplýVajíci z této
smlouvy.

íí.závěÍečná ulednáni
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ev'č' objédnatéle: B 0o24l12

ev 'č. zhoroýire|e|

lúhl-flLfB

11'1- Práva a povinnosti smluvnlch stran touto smlouvou výslovně neupravená se řidÍ přÍslušnými
ustanoveními obchodnÍho zákonÍku a souvisejíclmi právnÍmi předpisy v platném zněnl'

1

1'2.

Rozsah, podmÍnky a poŽadavky na provedenÍ tohoto dlla jsou specifikovény:
a) v této smlouvě
b) v zadávacl dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu
c) v nabldce Vítězného uchazeče

Výšézmlněné dokumenty musi být chápány jako komplexni, navzájem sé VysvělluiÍcl a
doplňujlcl' V přlpadé jakéhokolav rozporu majÍ vzájemnou přednost v pořadí výŠe
stanoveném'

11.3' Tato smlouva mÚŽe být měněna pouze písemně' a to vzestupně očíslovanými dodatky
smlouvě o dÍlo' které budou odsouhlaseny oběma smluvními stÉnami'

ke

11'4' smluvnl

strany shodně prohlašujl, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly a
smlouva byla uzavřena po Vzájemném projednáni na základě jejich svobodné Vůle, nikoliv
vtísni a Ža nápadně nevýhodných podmÍnek' obě smluvni strany potvrzují správnosl a
aulenličnost této sínlouvy svým podpisem'

1

í

'5'

'

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu' objednatel obdží

dVě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovenl této smlouvy' smlouva nabývá platnosti a
účinnostidnem podpisu obou smluvnÍch shan'

2!
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