SMLOUVA O DÍLO
NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
uzavřená dle § 2587a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

"Zpracování prováděcí projektové dokumentace – komunikace v k.ú. Velké Hamry č.
III/28745;II. výzva“
Článek I.
Smluvní strany

Objednatel
Název:
Se sídlem:
Zastoupena:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ:
DIČ:

Město Velké Hamry
č.p. 362, 468 45 Velké Hamry
Ing. Jaroslavem Najmanem, starostou obce
Česká spořitelna, a.s.
27-963263399/0800
00262595
CZ00262595

dále jen „objednatel“

Zhotovitel
Název:
Sídlo:
Zastoupen:
Kontaktní osoba:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Projekce dopravních staveb – Ing. Jiří Šklíba s.r.o.
Nová Pasířská 3998/33, Jablonec nad Nisou, 466 01
Ing. Jiří Šklíba
07033621
CZ07033621
fio-banka
2901432475/2010

dále jen „zhotovitel“
Článek II.
Předmět smlouvy
1.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele projektovou dokumentaci na
základě výběrového řízení s názvem:

"Zpracování prováděcí projektové dokumentace – komunikace v k.ú. Velké Hamry č.
III/28745“
2.

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace (PD) ve stupni
dokumentace pro provedení stavby (PDPS).
Předmětem smlouvy je zpracování jednostupňové projektové dokumentace ve stupni DSP/PDPS.
Dokumentace bude zpracována dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací
z 12/2009. Předmětem je zpracování soupisu prací, dodávek a služeb a rozpočtu, provedení
potřebných průzkumů a zaměření, inženýrské činnosti a autorského dozoru. Součástí projektu
budou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí.
Podrobný popis předmětu smlouvy je uveden v příloze č. 2 této smlouvy (podrobná specifikace
provedení díla).

3.

Další požadavky na zhotovení projektové dokumentace:

-

Součástí PD budou také stavební úpravy připojení místních komunikací a sjezdů a nezbytné
přeložky dotčených inženýrských sítí.

-

Projektová dokumentace bude potvrzena autorizačním razítkem projektanta pro dopravní
stavby, příp. dalšími autorizacemi dle požadavku příslušného povolovacího úřadu.

-

Během zpracování bude projektová dokumentace projednávána s objednatelem na min. 2
jednáních, a to za účasti předem dohodnutých dotčených orgánů, případně dalších osob.
Článek III
Termíny plnění

1.

Zahájení prací: od podpisu smlouvy, termín pro dokončení a předání celého díla nejpozději do
31. 12. 2018.

2.

Objednatel se zhotovitelem dohodnou na přiměřeném prodloužení lhůty plnění v případě zjištění
neočekávaných skutečností v řešeném území, majících vliv na řádné dokončení díla.

3.

Dílo je splněno předáním a převzetím díla objednatelem, který tuto skutečnost potvrdí
v předávacím protokolu.
Článek IV.
Místo plnění
Místem plnění je katastrální území města Velké Hamry.
Článek V.
Kvalitativní podmínky
V projektové dokumentaci budou dodrženy ČSN (české technické normy), právní, hygienické,
bezpečnostní a požární předpisy dále také stanoviska správců inženýrských sítí, dotčených orgánů
státní správy a územní samosprávy, Policie ČR a Národního institutu pro integraci osob s omezenou
schopností pohybu a orientace ČR, o.s. Dále budou respektovány připomínky a požadavky
objednatele a technické parametry, stanovené správcem komunikace III. třídy č. 28745.
Článek VI.
Provádění díla

1.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou
zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují, pokud bude předem o úkonech objednatele
informován a bude schopen tyto úkony na základě své odbornosti, dostupných podkladů a
nejlepšího úmyslu posoudit.

2.

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnou právní úpravou a dokumenty.

3.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smluvního vztahu.

4.

Zhotovitel prohlašuje, že zhotovené dílo nebude předmětem autorského práva a po jeho
zaplacení objednatelem se stane výlučným vlastnictvím objednatele, k využití bez jakéhokoliv
omezení.
Článek VII.
Cena díla

1.

Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná,
nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno
jinak.
Cena celkem bez DPH
700 000,- Kč
DPH celkem
0,- Kč (neplátce DPH)
Cena celkem včetně DPH
700 000,- Kč
Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení

celého díla v rozsahu čl. II. (Předmět smlouvy).
2.

Výše hodinové sazby za případný autorský dozor v případě realizace díla je stanovena na:
500,- Kč/hodinu bez DPH, dojde-li v budoucnu mezi oběma stranami k uzavření písemné smlouvy
na výkon autorského dozoru.

3.

Nedílnou součástí smlouvy je nabídková cena (příloha č. 1 této smlouvy o dílo). Pokud
nabídková cena neobsahuje některé náklady na řádné zhotovení díla, nemá tato skutečnost vliv
na výši celkové ceny za dílo.

4.

Ke změně ceny dle čl. VII., odst. 1. může dojít pouze na základě písemného dodatku k této
smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě,
že dojde k rozšíření (vícepráce) nebo omezení (méněpráce) díla uvedeného v čl. II. nebo v
případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.

5.

Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke snížení nebo
zvýšení zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je
zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti snížené nebo zvýšené sazby DPH povinen účtovat
objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k
této smlouvě.

6.

Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými
právními předpisy.

Článek VIII.
Platební podmínky
1.

Zálohy jsou nepřípustné.

2.

Dílo bude uhrazeno na základě daňových (účetních) dokladů (faktur), vystavených po předání a
převzetí dokončených částí díla bez vad a nedodělků.

3.

Za předání se považuje protokolární předání díla v rozsahu dle předmětu díla a podepsání
protokolu o bezchybném předání a převzetí díla oběma smluvními stranami.

4.

Lhůta splatnosti faktury je 14 dnů od předání faktury na adresu objednatele.

5.

Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy. Kromě náležitostí
stanovených právními předpisy musí faktura obsahovat i tyto údaje:
• adresa objednatele
• evidenční číslo smlouvy pro fakturaci,
• identifikaci příslušného odboru vč. kontaktní osoby objednatele,
• název a sídlo, IČ a DIČ zhotovitele,
• předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo
uzavřené smlouvy),
• vlastnoruční podpis a kontaktní telefon osoby, která fakturu vystavila.

6.

Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je
objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez
zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá
smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu
druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne
doručení nově vyhotovené faktury.

7.

Peněžitý závazek placený prostřednictvím banky je splněn připsáním částky na účet zhotovitele.

Článek IX.
Předání díla
1.

Projektová dokumentace bude vyhotovena a předána v provedení a počtech uvedených v příloze
č. 2 této smlouvy – podrobná specifikace provedení díla.

2.

Účast na projednání s objednatelem - 2 x

3.

Ve předem smluvený termínu bude dílo objednateli předáno osobně v sídle objednatele.

4.

Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků.

5.

Dílo je splněno dnem jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. Vadou se rozumí odchylka v
kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými
technickými předpisy a normami. Nedodělkem se rozumí nedokončené práce projektu.

6.

Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu, který předloží zhotovitel.
Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli řádně a včas, v případě zjištění vad nebo nedodělků
není objednatel povinen ve stanoveném termínu přistoupit k platbám za dílo.
Článek X.
Záruční podmínky, odpovědnost za vady

1.

Zhotovitel poskytuje objednateli na předané a převzaté dílo záruku 60 měsíců.

2.

Případné vady zjištěné v záruční době budou reklamovány objednatelem bezodkladně.

3.

Lhůta pro odstranění vady činí 10 kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení o
vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

4.

V případě nedodržení termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení

5.

Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedenou opravu vady zhotovitel
objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v souladu s ust. odst. 1
tohoto článku.
Článek XI.
Odpovědnost za škodu
Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými platnými ustanoveními občanského zákoníku.
Článek XII.
Smluvní pokuty

1.

V případě prodlení oproti termínům plnění ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

2.

V případě, že objednatelem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, má zhotovitel možnost
uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den
prodlení a objednatel je povinen tento úrok zaplatit.

3.

Smluvní pokuty dle čl. XI. a XII. se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze
vymáhat samostatně.

4.

Smluvní pokutu je objednatel oprávněn jednostranně započíst proti pohledávce zhotovitele.
Článek XIII.
Závěrečná ujednání

1.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků,
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány
oprávněnými zástupci smluvních stran.

2.

Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu
této smlouvy, nebo jsou obsahem předmětu této smlouvy, neposkytne třetím osobám,
nezúčastněným na zpracování předmětu díla.

3.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

4.

Smluvní strany mohou tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní
lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.

5.

V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit
případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a
které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a
povinnosti.

6.

Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva plynoucí z této smlouvy třetí
osobě.

7.

Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

8.

Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní
strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

9.

Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost
ostatních ustanovení.

10.

Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení
odmítne, či jinak znemožní.

11.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a
srozumitelně a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

12.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží
jedno vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

13.

Ostatní práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy, pokud v ní nejsou výslovně uvedeny, se řídí
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a dalšími obecně platnými právními
předpisy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory plynoucí z této smlouvy nebo s touto
smlouvou související budou řešit u soudu místně příslušného dle sídla objednatele.

14.

Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž bude
dotčen právní poměr mezi smluvními stranami.

15.

Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve
smlouvě výslovně sjednáno jinak. Nad shora uvedené si strany potvrzují, že si nejsou vědomy
žádných dosud mezi nimi zavedených zvyklostí či praxe.

16.

Tuto smlouvu o dílo schválila Rada města Velké Hamry, dne 2.7.2018, usnesením č. 1966/91/18

Ve Velkých Hamrech, dne: 6.8.2018

................................................................
za objednatele
Ing. Jaroslav Najman v.r.
starosta

V Jablonci nad Nisou, dne: 6.8.2018

......................................................................
za zhotovitele
Ing. Jiří Šklíba v.r.

