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SMLOUVA o DÍLO 

číslo Smlouvy Objednatele: 
číslo Smlouvy Zhotovitele: 1/2019 

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „Občanský zákoník”), (dále jen ,,SmIouva") 

Článek I. 
sMLuvNí STRANY 

Objednatel: Město Nymburk 
se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk 
zastoupený: Ing. Tomášem Machem, Ph.D., starostou města 
ve věcech technických oprávněn jednat: 

lng. Bohumil Klicpera, vedoucí Odboru rozvoje a investic, 
e-mail: bohumil.k|icpera@meu-nbk.cz, mob.: +420 606 092 763 
Michal Hrbáček, e-mail: micha|.hrbacek@meu-nbk.cZ, mob.: +420 606 794 226 

IČO: 002 39 500 
DIČ: CZ00239500 
bankovní Spojení: Česká spořitelna, a.S., Č. ú.: 27-504359359/0800 
dále jen ,,ObjednateI" na Straně jedné,

3 

Zhotovitel: HIGHWAY DESIGN, S.r.o. 
se sídlem: Okružní 948/7, 500 O3 Hradec Králové 
zastoupený: Ing. Jiřím Nývltem, jednatelem Společnosti 
ve věcech technických oprávněn jednat: 

lng. Michal Čepelka,
ıčoz 275 13 351 
DIČ: CZ27513351 
bankovní Spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 35-9029000267/0100 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23491 
dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé, 
Objednatel a Zhotovitel Společně jen „Smluvní Strany" nebo jednotlivě „Smluvní strana". 

Článek II. 
ıv ˇ ˇ UCEL A PREDMET SMLOUVY 

1. Smlouva je uzavírána mezi Objednatelem a Zhotovitelem na základě výsledků výběrového řízení na 
veřejnou zakázku malého rozsahu Zadávanou v souladu S ustanovením § 27 a § 31 Zákona Č. 

134/2016 Sb., O Zadávání veřejných zakázek, v platném Znění (dále jen „Zákon O zadávání veřejných 

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky 
PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 70 - 
Kønrakıni øfløhzz sç. Filip Haføvnm | | www.ppe.€z l 
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zakázek") S názvem ,,Revitalizace veřejného prostranství při křížení ulice Zbožská a Boleslavské 
třídy Nymburk - projektová dokumentace |l." (dále jen „Projektová dokumentace") (Il) veřejné 
zakázky na profilu Objednatele jakožto zadavatele veřejné zakázky: P18V00O00O46), (dále jen 
„Veřejná zakázka"). Nabídka Zhotovitele podaná V rámci výběrového řízení na Veřejnou zakázku 
(dále jen ,,Nabídka"), byla vyhodnocena jako nejvýhodnější. 
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Smlouva je uzavírána za účelem zajištění realizace Veřejné zakázky, resp. Zhotovení Projektové 
dokumentace. Cílem Smlouvy je tedy úprava dvoustranného právního vztahu mezi Smluvními 
stranami, jehož obsahem jsou práva a povinnosti související s realizací Veřejné zakázky V souladu S 

příslušnými platnými právními předpisy tak, aby Smluvní strany měly možnost při nejvyšší možné 
míře právní jistoty realizovat práva a plnit povinnosti Smlouvou založené. Podrobnosti jsou 
upraveny V zadávacích podmínkách na Veřejnou zakázku a dále ve Smlouvě. 

Předmětem Smlouvy je povinnost Zhotovitele provést dílo spočívající ve Zhotovení Projektové 
dokumentace dle požadavků Objednatele stanovených dále ve Smlouvě a vyplývajících ze zadávací 
dokumentace na Veřejnou Zakázku (dále jen ,,dílo"). 

Rozsah díla je: 

a) zajištění veškerých průzkumů, potřebných pro zpracování projektové dokumentace pro 
územní a Stavební řízení (průzkum stávajících inženýrských sítí, atd.). Za rozsah provedených 
průzkumů ručíZhotovitel. 

b) DUR - vypracování projektové dokumentace návrhu stavby včetně všech příslušných 
souvisejících profesí, zajištění všech Souhlasných stanovisek dotčených subjektů a orgánů 
státní správy včetně zajištění příslušného rozhodnutí stavebního úřadu V rámci územního 
řízení na základě plné moci vydané Objednatelem. 

c) DSP - vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení V obsahu a rozsahu podle 
přílohy Č. 8 vyhlášky Č. 146/2008 Sb., O rozsahu aobsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb, vplatném znění (dále jen „Vyhláška O projektové dokumentaci 
dopravních staVeb”), včetně všech příslušných souvisejících profesí, zajištění všech 
Souhlasných stanovisek dotčených subjektů a orgánů státní správy Včetně zajištění 
příslušného rozhodnutí stavebního úřadu V rámci stavebního řízení na základě plné moci 
vydané Objednatelem. 

d) DPS - vypracování projektové dokumentace pro provádění Stavby V obsahu a rozsahu podle 
přílohy Č. 9 Vyhlášky O projektové dokumentaci dopravních staveb a dále V rozsahu dle 
Vyhlášky Č. 169/2016 Sb., O stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na Stavební 
práce asoupisu stavebních prací, dodávek aslužeb svýkazem výměr, vplatném znění, 
s podrobným položkovým rozpočtem prací S uvedením použitého ceníku a výkazem výměr. 
V případě ocenění některých prací tzv. ,,soubornými cenami" budou tyto položky ve výkazu 
výměr specifikovány tak, aby jejich ocenění zhotovitelem stavebních prací nemohlo být 
zaměnitelné nebo nepřesné. Výkaz výměr pro výběr Zhotovitele stavebních prací V členění 
na jednotlivé objekty, části a provozní celky. Tato projektová dokumentace bude sloužit pro 
zhotovitele stavby. 

Smluvnízastoupeníıadavatele Ve věcech veřejné Zakázky 
PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 OO Ostrava - Moravská Ostrava 
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f) všechny Stupně projektové dokumentace budou předány v požadovaném počtu Iistinných 
vyhotoveních a V jednom elektronickém vyhotovení ve formátu PDF, DWG, XLS(×), popř. 
jiném vhodném formátu předem schváleným Objednatelem, na digitálním nosiči. 

Minimálně tři vyhotovení projektové dokumentace budou opatřena autorizačním razítkem. 

g) všechny stupně projektové dokumentace budou zpracovány na základě požadavků 
Objednatele v souladu S platnými právními předpisy. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plnění a práce 
potřebné k včasnému a řádnému provedeni díla. 

6. Místem plnění Veřejné Zakázky jsou pozemky ve vlastnictví Objednatele: 1052/16, 1051/2, 1712/3, 
777/1 a dále pozemek 1051/1 ve vlastnictví České republiky (Krajské ředitelství policie 

Středočeského kraje je příslušné sním hospodařit), vkatastrálním území Nymburk, nebo sídlo 
Objednatele. 

7. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona 
Č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, vplatném znění. Zhotovitel je povinen 
uchovávat veškerou dokumentaci související S plněním předmětu Smlouvy a umožnit přístup 

osobám pověřeným Objednatelem i ktěm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které 
podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované 
skutečnosti, apod.) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy, a to po 
dobu 10 let od nabytí účinnosti Smlouvy nebo dle pokynů Objednatele. 

článek ııı. 

DOBA PLNĚNÍ 
1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech dílčího plnění: 

a) Zhotovitel zahájí práce na díle nejpozději do 5 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy; 

b) Zhotovitel dokončí dílčí část díla dle čl. II. odst. 4 písm. a) a b) Smlouvy do 15 kalendářních 
týdnů od Zahájení prací na díle dle čl. III. písm. a) Smlouvy; 

c) Zhotovitel dokončí dílčí část díla dle čl. Il. odst. 4 písm. c) Smlouvy do 25 kalendářních týdnů 
od prokazatelně doručené výzvy Objednatele; 

d) Zhotovitel dokončí dílčí část díla dle čl. II. odst. 4 písm. d) Smlouvy do 10 kalendářních týdnů 
od prokazatelně doručené výzvy Objednatele; 

e) vyjma výše uvedeného se Zhotovitel rovněž zavazuje dodržet i dílčí závazné termíny plnění 
uvedené v Přiloze č.2 Smlouvy. 

2. Smluvnístrany dohodly, že termín dokončení a předání dílčí části díla dle čl. III. odst. 1 písm. b) až d) 
Smlouvy může být posunut v případě prodloužení lhůt Schvalovacího procesu, správního či jiného 
řízení u některého Z dotčených orgánů státní Správy či Objednatele, které nezavinil Zhotovitel, a to 

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky 
PPE.CZ S.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 
Kontaktní osoba: Bc. Filip Hafęvník | | www.ppe.€z I 
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pouze O dobu takového prodloužení lhůty. 

Článek IV. 

cENA DÍLA 
1. Cena díla se sjednává V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, v platném znění, dohodou 

Smluvních stran na základě Nabídky Zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na Veřejnou 
Zakázku (Příloha Č. 1 Smlouvy) a činí: 

cena bez DPH celkem: 490.000,- Kč 

DPH celkem (21 %): 102.900,- Kč 

cena včetně DPH celkem: 592.900,- Kč 

(cena bez DPH celkem slovy: čtyřìstadevadesáttìsíc korun českých). 
2. Cena díla Zahrnuje i veškerá autorská práva Zhotovitele, tj. výhradní licenci k použití díla či jeho 

jednotlivých částí, kteroužto Zhotovitel Objednatelí poskytuje bez jakéhokoliv omezení. 

3. Cenu díla je možné změnit či překročit pouze vpřípadě Změny příslušných právních předpisů 
upravujících výši DPH. Vtakovém případě bude účtována DPH ve výši platné kdatu uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

Článek V. 

PLATEBNÍ PDDMÍNKY 
1. Objednatel neposkytuje žádné Zálohové platby. 

2. Zhotovitel je oprávněn vystavit tři dílčí faktury ve výši nabídkové ceny za část díla dle Přílohy č. 1 
Smlouvy a to vždy po celkovém protokolárním převzetí úplné dílčí části díla Objednatelem. 

3. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů 
od data doručení faktury Objednatelí. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky 
Z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

4. Faktura vystavená v rozporu se Smlouvou a/nebo platnými právními předpisy nemá vůči 
Objednatelí žádné právní účinky. V takovém případě Objednatel není v prodlení S úhradou faktury a 
lhůta kjejí úhradě počne běžet až dnem doručení řádně vystavené faktury. 

Článek VI. 

SMLUVNÍ PoKuTY 
1. V případě prodlení S úhradou peněžitého plnění je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní 

pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné ıakáıl‹y 
PPE.CZ S.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 
Kontaktní Osoba: Bc. Filip Haferník I www.ppe.cz I 
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V případě nedodržení termínů dokončení díla či jeho části řádně a včas oproti termínům Sjednaným 
včl. Ill. Smlouvy nebo vPříIoze Č. 2 Smlouvy, Zdůvodů nikoliv na straně Objednatele, uhradí 
Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i Započatý den prodlení. 

Smluvní pokuta v případě prodlení oproti Sjednanému termínu odstranění jednotlivé vady ze Zápisu 
O předání díla se sjednává ve výši 500,- Kč Za každý i Započatý den prodlení. 

Vpřípadě porušení povinnosti Zhotovitele vyplývajících Zčl. VII. odst. 3 Smlouvy je Zhotovitel 
povinen Zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každýjednotlivý případ. 

Vpřípadě porušení povinnosti Zhotovitele vyplývajících Zčl. VII. odst. 5 Smlouvy je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

Smluvní Strany se dohodly, že Zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění Smlouvy, 
bez písemného souhlasu Objednatele dále prodávat či S ním jinak nakládat. V případě nedodržení 
tohoto ustanovení má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení Smluvní pokuty ve výši 
200.000,- Kč za každýjednotlivý případ neoprávněného Zneužití či nakládání. 

Uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo Smluvních stran na náhradu škody. 

Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů ode dne vystavení penalizace, není-li ve vyúčtování uvedena 
Splatnost delší. 

článek vıı. 

PovıNNosTı sMLuvNícH STRAN 
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost při zajišťování projekčních podkladů, 
souvisejících s realizací díla. 

Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat veškeré Závazné technické a jiné normy a 

postupovat vsouladu S rozhodnutím správních orgánů a organizací, případně respektovat jejich 
požadavky vyplývající Z obecně závazných právních předpisů.

V 

Zhotovitel je oprávněn poskytovat plnění pouze prostřednictvím těch poddodavatelů, kteří jsou 
uvedeni v Příloze č. 3 Smlouvy a pouze v rozsahu dle této přílohy. Jakékoliv Změny poddodavatelů či 
údajů uvedených V Příloze Č. 3 Smlouvy podléhají předchozímu souhlasu Objednatele. Za 
poddodávku je pro tento účel považována realizace dílčích částí díla jinými subjekty než 
Zhotovitelem. Za provádění díla těmito poddodavateli nese Zhotovitel odpovědnost jako by dílo 
provádělsám. 

Autorský dozor při vlastní realizaci Stavby bude Zhotovitelem prováděn vsouladu stermínem 
vlastní realizace stavby. Zhotovitel je dle předchozí věty povinen se zúčastňovat kontrolních dnů a 

operativně řešit požadavky generálního dodavatele stavby či Objednatele. 

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou Objednateli a třetím osobám 
v souvislosti S výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 1.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po 
celou dobu trvání Smlouvy a po dobu Záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že 

Smluvní zastoupenízadavatele ve věcech veřejné zakázky 
PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 O0 Ostrava - Moravská Ostrava 
Kontaktníosoba: Bc. Filip Haferník I | 
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nedojde ke Snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel rovnez 
garantuje platnost obdobných smluv i u svých poddodavatelů. 

Článek VIII. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
Termín předání díla, resp. jeho dílčí části, je Zhotovitel povinen Oznámit Objednateli nejméně 3 

pracovní dny předem. 

Převzetí díla bez vad a nedodělků, resp. jeho dílčí části, bude provedeno formou zápisu, který 
podepíší Smluvní strany. 

Jestliže Objednatel odmítne převzetí díla, resp. jeho dílčí části, sepíše se O tom Zápis, v němž 
Smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění. Vpřípadě, že se Smluvní Strany 
nedohodnou smírnou cestou, bude každý spor vznikající Ze Smlouvy a v souvislosti S ní rozhodován 
s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární 
komoře České republiky podlejeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. 

Vlastnické právo ke Zhotovenému dílu, resp. jeho dílčí části, vzniká Objednateli dnem jeho převzetí. 

Článek IX. 

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA A šKoDu 
Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za provedené dílo po dobu 36 měsíců ode dne dokončení a 

předání díla, resp. jeho dílčí části, bez vad a nedodělků. 

Po dobu od uplatnění nároku z odpovědnosti za vady do jejich úplného odstranění záruční lhůta 
vv nebezí. 

Zhotovitel je povinen Odstranit řádně uplatněné vady vzáruční době vlastním nákladem a bez 
zbytečného odkladu a to do 10 pracovních dnů od písemné výzvy Objednatele. 

Vadou díla je též případ, kdy generální zhotovitel Stavby V době provádění Stavby doloží, že ve 
výkazu výměr chybí položky materiálu či činností, které jsou nezbytné pro řádné dokončení Stavby. 
Prokáže-li se tato vada díla ve smyslu chybějící položky nebo neúplné položky výkazu výměr, např. i 

ve smyslu nesouladu mezi soupisem stavebních prací, dodávek a služeb svýkazem výměr a 

projektovou dokumentací, a tím dojde k prokazatelnému navýšení smluvní ceny Stavby realizované 
na základě díla (projektové dokumentace) vypracovaného dle Smlouvy, je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši: 

a) 15% Z ceny dílčí části 3 díla dle Přílohy č. 1 Smlouvy v případě navýšení do 5% smluvní ceny 
stavby; 

b) 30% zceny dílčí části 3 díla dle Přílohy č. 1 Smlouvy v případě navýšení od 5% do 10% 
smluvní ceny Stavby; 

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné ıakázI‹y 
PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 
Køntakıni osoba: az. Filip Haręfnik |  
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_ 1 Smlouvy v případě navýšení od 10% do 15% c) 45% Z ceny dílčí části 3 díla dle Přílohy č 

smluvní ceny stavby; 

d) 60% Z ceny dílčí části 3 díla dle Přílohy č. 1 Smlouvy v případě navýšení od 15% do 20% 
smluvní ceny stavby; 

e) 75% Z ceny dílčí části 3 díla dle Přílohy č. 1 Smlouvy v případě navýšení od 20% smluvní ceny 
stavby. 

Vpřípadě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále také jako „ÚOHS”) či jiný kontrolní 

orgán zjistí v zadávacím řízení na zadání Stavby generálnímu zhotoviteli stavby realizovaného na 
základě díla (projektové dokumentace) vypracovaného dle Smlouvy pochybení Objednatele, jakožto 
zadavatele předmětného zadávacího řízení, vdůsledku chybně zpracovaného díla (projektové 
dokumentace) či jeho dílčí části (např. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb svýkazem 
výměr), bude Zhotovitel povinen uhradit Objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS či 
jiným kontrolním orgánem, včetně případných sankcí Z něj vyplývajících vůči Objednateli. Dále je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli škodu, která mu tímto vznikla. 
V případě, že Objednatel bude chtít na stavbu využít dotaci a tato mu bude krácena nebo úplně 
odejmuta poskytovatelem dotace na základě chybně zpracovaného díla (projektové dokumentace) 
či jeho dílčí části (např. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb svýkazem výměr), bude 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli sankci ve výši tohoto krácení, resp. ve výši dotace, bude-li 
tato Objednateli odejmuta úplně. 

Vpřípadě, že Objednatel při kontrole díla (projektové dokumentace) či jeho dílčí části (např. 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) zjistí podstatné nedostatky spočívající 
zejména v nesprávném stanovení počtu měrných jednotek, jednotkových cen, apod., zavazuje se 
Zhotovitel uhradit Objednateli náklady prokazatelně vynaložené na porovnání Zhotovitelem 
zhotoveného díla. Tyto náklady má Objednatel právo odečíst od některé ceny dílčí části díla 

uvedené na faktuře Zhotovitele. 

Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobil sám, jeho zaměstnanci nebo další právnické a 

fyzické osoby, které Zhotovitel použil k provedení díla. Odpovědnost Zhotovitele se vztahuje na 
veškeré škody, které vznikly Objednateli nebo třetím osobám v Souvislosti S prováděním díla. 

Článek X. 

ODSTOUPENÍ QD SMLÚUVY 
Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zdůvodů stanovených Občanským zákoníkem, 
analogicky vsouladu S § 223 Zákona O zadávání veřejných zakázek a byl-li podán návrh na 
prohlášení konkurzu na majetek Zhotovitele, nebo porušil-li Zhotovitel jakoukoliv podstatnou 
povinnost vyplývající ze Smlouvy, která může ovlivnit kvalitu zhotovovaného díla nebo termín 
předání díla. 

Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že- Z důvodu na straně Zhotovitele, 
bude Zhotovitel v prodlení delším než 14 dní oproti závazným termínům plnění uvedeným v Příloze 

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky 
PPE.CZ s.r.o., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 
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č.2 Smlouvy, nebo bude provádět práce na díle nekvalitně, tj. v rozporu se Smlouvou, se závaznými 
právními předpisy a normami a pokyny Objednatele, a byl na tuto skutečnost Objednatelem již 
písemně upozorněn. 

3. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit pouze v případě, pokud bude Objednatel v prodlení 
S úhradou dlužné částky delším jak 30 dnů od data její splatnosti. 

4. Odstoupení od Smlouvy je jednostranný právní úkon, který musí být učiněn písemně a doručen 
druhé Smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se odstupující Smluvní strana O důvodech 
odstoupení dověděla. 

5. Odstoupením od Smlouvy nezanìká nárok na náhradu škod a smluvních pokut ze Smlouvy 
vyplývajících. 

Článek XI. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1. Práva a povinnosti Smluvních stran ve Smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 

Občanského zákoníku a Zákona O zadávání veřejných zakázek. 

2. Smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou Smluvních stran, a to pouze formou písemných 
a vzestupnou řadou číslovaných dodatků. Smluvní strany se zavazují vyjádřit ke změnám písemně ve 
lhůtě do 5 pracovních dnů od prokazatelného obdržení písemného návrhu změny (dopis, e-mail, 
apod.). Po tuto dobu je návrhem Zavázána podávající Smluvní Strana. 

3. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech S platností originálu, Z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 
pojednom vyhotovení. 

4. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy: 

a) Příloha č. 1: Kalkulace ceny díla; 

b) Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram plnění díla; 

c) Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů. 

5. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva včetně jejich dodatků a příloh budou Zveřejněny 
vregistru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), vplatném znění (dále jen 
„Zákon O registru sm|uv”), případně mohou být tyto zveřejněny i jiným vhodným způsobem, při 

dodržení zvláštních právních předpisů týkající se ochrany osobních údajů. Smluvní strany dávají 

zároveň tímto Objednateli svůj výslovný souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně 
osobních údajů aozměně některých zákonů, vplatném Znění, se zpracováním veškerých ve 
Smlouvě uvedených osobních údajů, včetně údajů citlivých, na dobu neurčitou, za účelem splnění 
smluvních povinností, evidence Smlouvy a Zpřístupnění obsahu Smlouvy veřejnosti. 

6. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. 

7. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Zveřejnění 
Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky 
PPE.CZ s.r.O., Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 
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ve smyslu Zákona O registru smluv se zavazuje zajistit Objednatel do 30 dnů od podpisu Smlouvy oběma 
Smluvními stranami. 

8. Smluvní Strany prohlašují, že dílo není plněním nemožným a že Smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení 
všech možných důsledků. 

9. Smlouva byla schválena usnesením Rady města č.8 ze dne 16/01/2019. 

10.5 ohledem na ustanovení § 1726 Občanského Zákoníku Smluvní strany prohlašují, že Smlouva 
obsahuje ujednání o všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat a 

Smluvní strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si každá ze Smluvních stran 
stanovila jako předpoklad pro uzavření Smlouvy. 

11.Každá ze Smluvních stran ve smyslu ustanovení § 1728 Odst. 2 Občanského Zákoníku prohlašuje ve 
vztahu k druhé Smluvní straně, že obdržela od druhé Smluvní Strany informace O veškerých 
skutkových a právních okolnostech, které Smluvní strana považovala za důležité pro vznik jejího 
zájmu uzavřít Smlouvu a pro Samotné uzavření Smlouvy jakožto platné a závazné Smlouvy. 

V 
Nymlauzrcežióıeâ 

V Hradci Králové dne: -[]1- 3 
-ˇ L. -

za Obj dnatele za Z otovitele 
Ing.Tomá Mach,Ph.D. Ing. iříNývlt 
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39.900,- 229.900,- 

Čáxı 2 - DSP 170.000,- 21 35.700,- 205.700,- 

část 3 - DPS 130.000,- 21 27.300,- 157.300,- 

CENA CELKEM 490.000,- 21 102.900,- 592.900,- 

Doplňkové Služby na objednávku: 

čásıı-DUR 190.000,- 21 

ztrátu času v Kč/hod. 
124,95 719,95 Hodinova Sazba vykonu / za 595? 21 

Cestovné v Kč/km 7,- 21 1,47 8,47 

Smluvnı' zastoupení zadavatele ve věcech veřejné ıakáıky 
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Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram plnění díla 

fáze plnění (časový cı finančníhormonoqram) lhůta zpracování finanční plnění 

Zahájení prací do 1 týdne 
(od Doduisu Sm/ovfl 

část 1 - dokumentace k územnímu řízení do 15-ti týd nů 
(od Zahá/'enı' Draci) 

část 1 

(dle cenového mode/UL 

část 2 - dokumentace pro Stavební povolení do 25-ti týdnů 
(Od výzvv Obiednate/e) 

část 2 

Li/e ce0_0_zę'_hO njodgflfl 

část 3 - dokumentace pro provedení Stavby do 10-ti týdnů 
(od výzvv Obıˇednate/e) 

část 3 
(dle cenového mode/uz 

část 4 - výkon autorského dozoru Stavby po dobu výstavby Část 4 
Ĺdle cefl_Q_\gf/`ıo modgüfl 

Smluvní zastoupení zadavatele ve věcech veřejné zakázky 
PPE.CZ s.r.o. Nádražní 3113/128, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 
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Zhotovitel V souladu S § 105 Z 
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Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů 

ákona O Zadávání veřejných zakázek prohlašuje následující: 

Dílo nebude plněno prostřednictvím poddodavatelů. 
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