
,,VEDENl PE§lCH PODEL SILNICE Ill/39521 a III/39522 v EASTI OBCE WOW”

6. smlouvy objednatele: é. smlouvy zhotovitele:

5MLOUVA 0 Dim

uzavFené podle zékona E. 89/2012 5b., obéanske’ho Zékonl'ku, v platném znénl'

I. Smluvnl' strany

1. Mésto PohoFelice
se sldlem: Vldefiské 699, 691 23 PohoFelice
zastoupené:
ve vécech smluvnich:

ve vécech technicch:

It: 00283509
DIC: cz 00283509
bankovni spojem’:
0. (Jim:

Mésto je platcem DPH'

ddle jen objednatel

2. VIAT, s.r.o.
se sldlem: Lidicka 700/19, VeveFI’, 602 00 Brno
zastoupenv ve vécech smluvm’ch a technickych:

I

ve vécech technickych:

Ié: 05705398
bankovnl' spojenl':
éislo Uétu:

ddle jen zhotovite/ nebo dodavatel

ll. Zékladnl' ustanovenl'

1. Zhotovitel prohlaéuje, 2e je odborné zpflsobily kzajiétém’ pFedmétu smlouvy (ma pfisluéné
oprévném’ ke zhotovem’ dI’la - projektové dokumentace ve véech stupm’ch, véetné osvédéeni
o autorizaci vztahujlcl se k pFedmétu atd.).



Zhotovitel se zavazuje, 2e p0 celou dobu Uéinnosti této smlouvy bude mit sjednanou pojistnou
smlouvu pro pFI'pad zpflsobeni §kody objednateli nebo tFetI’m osobém, kterou kdykoliv na poiédéni
pfedloil’ zéstupci objednatele k nahlédnutl’.

Smluvnl' strany se zavazuji, 2e zmény dotéenVch Udajfi, uvedenych v El. I této smlouvy, oznéml' bez
prodlenl' druhé smluvnl' strané.

Smluvni strany prohlaéuji, 2e L'Jdaje uvedené vtéto smlouvé a taktéi oprévnénl' k podnikénl' jsou
v souladu s prévnl' skuteEnostI' v dobé uzavf‘eni smlouvy.

III. PFedmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, na vlastnl’ néklad, nebezpeéi a odpovédnost, ke zpracovéni projektové
dokumentace pro objednatele pod nézvem

,,VEDENi PE§iCH PODE’L SILNICE III/39521 a Ill/39522 v éAsn OBCE SMOLI’N"
Vlastm' zpracovénl’ projektové dokumentace ve véech stupm’ch bude provedeno vsouladu
s pFedloienou cenovou nabl'dkou, které je nedilnou souééstl' této smlouvy (PFI’loha 1.).

Dodévkou dl’la se rozuml' L'Jplné a standardm’ provedeni:

3.1 vyhodnocen/ dosavadm’ch projektovych praci, provéfeni stanovisek dotéenych orgdntfi stdtn/
spra'vy, prove'FenI’ poiadavkfi sprdvcfi a majiteli’l inienyrskych sitl’

3.2 zhodnocen/pfipoml’nek Ufastnikfi f/zenl’

3.3 koncepc‘ni koordinac'nl' éinnost

3.4 obsah a rozsah dokumentace d/e vyhl. c". 499/2006 Sb. ve znénl' vyh/déky 6. 62/2013 5b.,
v platne’m znéni

3.5 zaji§téni vyddn/ stavebm’ho povoleni s Uzemm’m rozhodnutl’m

3.6 dEast dodavatele na vyrobnich vyborech

Smluvm’ strany prohlaéuji, 2e pFedmét smlouvy nem’ plném’m nemoim’lm a 2e smlouvu uzavirajl’ p0
peélivém zva’iem’ v§ech moim'lch dfisledkfi.

Zhotovitel dila potvrzuje, ie se vplném rozsahu sezna’mil s rozsahem a povahou dila, ie jsou mu
znémy veékeré technické (zejména obsah studie a rozsah objednatelem poiadovaného dila)
kvalitativnl’ a jiné podminky nezbytné kprovedem’ dI’Ia a ie disponuje takovi kapacitami
a odbornosti, které jsou k provedem’ dila nezbytné.

Vlastnictvi ke v§em materiélfim zpracovany’lm na zékladé této smlouvy nabude objednatel na zékladé
L'Jhrady ceny dI’Ia nebo jeho éésti v plné vyéi. Objednatel ziska’ vlastnické préva k dilu nebo jeho Eésti
véetné préva na zmény nebo jeho uiitl've spojenl’ s daléimi projekto/mi pracemi.

IV. Ml'sto plném’

Misto plném’, mésto PohoFelice, sidlo objednatele.

V. Cena za dilo

Celkové cena za dilo je stanovena ve smyslu nabl'dky zhotovitele, jako maximélné pFipustné a platné
p0 celou dobu realizace pfedmétu smlouvy, tj. do doby splnéni zévazkfi zhotovitele, jako cena
smluvm’, kterou je moiné pFekroéitjen za podminek stanovem’lch ve smlouvé, a je ve VVEi:

Cena celkem v Ké bez DPH: 280 000,— KE



Poloika , , v Wée sazby Nabl'dkové cena v KéNabldkova cena v Kc bez DPH DPH véetné DPH

DL’JR 80 ooo.- 16800.— 96800.-

DSP 80 000.— 16800.- 96800.-

Zajiétém’ pravomocného
Lizemm'ho rozhodnutl’ a 10 000.- 2100.— 12100.—
stavebnl’ho povolem’
Zpracovém’ projektové
dokumentace pro zadénl’ 80 000.- 16800.— 96800.—
stavby
S “'nn v ’ V

OUCI .OSt s yberem 10 000.— 2100.- 12100.—zhotOVItele stavby

Wkon autorského dozoru 20 000.- 4200.— 24200.—

Nabl'dkova' cena celkem 280 000.— 58 800.- 338800.-

2. Dafi 2 pridané hodnoty bude Giftovéna ve Wéi dle predpisfi platnych ke dni zdanitelného plnéni.

3. Smluvm’ strany se dohodly, ie dojde—li v prflbéhu plnéni pFedmétu této smlouvy ke zméné zékonné
sazby DPH stanovene’ pro prisluéné plnéni vypvajI’ci z této smlouvy, je zhotovitel 0d okamiiku
nabyti 06innosti zménéné sazby DPH povinen OEtovat objednateli k cené bez DPH platnou sazbu
DPH. O této skuteénosti nenl' nutné uzavirat dodatek k této smlouvé.

Souéésti sjednané cenyjsou veékeré préce a dodévky a jiné néklady nezbytné pro rédné a L’Iplné
provedem’ dila (zpracovém’ projektové dokumentace po jednotlivf/ch stupm’ch clle Prilohy 1. této
smlouvy) kromé poplatkfl spojenych s pripadnymi Fizem’mi s orgény stétm’ sprévy, pFipadné tFetimi
stranami a poplatky souvisejici s adribou.

U dodateénych sluieb, které nebyly obsaieny v pfivodnl’ch zadévacich podml’nkéch, jejich potreba
vznikla vdfisledku objektivné nepFedvidanVch okolnosti, které zadavatel jednajici s néleiitou péél’
nemohl pFedVI’dat, a tyto dodateéné sluiby jsou nezbytné pro poskytnuti pflvodm’ch sluieb, je
zhotovitel povinen provést soupis téchto dodateém'lch sluieb a prijatelné je ocenit. Pokud tak
zhotovitel neuéim’, mé se za to, ie sluiby jI'm realizované byly v predmétu dI’la vjeho cené zahrnuty.
Provedem’ dodateénf/ch sluieb musi t vécné i cenové odsouhlaseno objednatelem
i zhotovitelem, a to pFed jejich provédénim, a upraveno v dodatku k této smlouvé.

VI. Harmonogram plném’ dI’la

Préce na realizaci pFedmétu budou zhotovitelem zapoéaty ihned p0 podpisu smlouvy.

Zahéjenl' dila:
Geodetické a prflzkumné préce:
Technické éést spoleéné DUR+DSP:
Iniem'lrské éinnost k DUR+DSP véetné vydénl'
rozhodnutl’ - spoleéné UR a SP
PDPS (projektové dokumentace k provédém’ stavby)
ve smyslu zadévaci dokumentace k VZ:

ihned po podpisu $00
40 dnfi od podpisu SoD
100 dnfi od podpisu SoD

do 30.09.2019

30 dnfi 0d vydénl'
spoleéného UR+SP

Objednatel si vyhrazuje prévo v névaznosti na potreby nejvyééiho orgénu mésta poiadovat rozdélenl'
projektové dokumentace na stavebnl’ objekty, a to kzajiéténi moiné etapizace realizace stavby, bez
navV§eni ceny dila.



VII. Provédéni dila

Zhotovitel je povinen bez zbyteéného odkladu pl'semné upozornit objednatele na nasledky
takovych rozhodnutl' a ukonu, které jsou zjevné neL'Jéelné nebo objednatele poékozujl’.
Zhotovitel je povinen dodriovat pFi provédénl’ dr’la pFI’sIuéna’ ustanovenl’ stavebm’ho zakona
é. 183/2006 5b., véetné v§ech provédécich vyhlééek a souvisejl’cich Zékonu, zejména vyhla§ku
é. 499/2006 5b., 0 dokumentaci staveb, v platném znénl', a vyhlé§ku E. 230/2012 5b., kterou se
stanovi podrobnosti vymezem’ predmétu verejné zakézky na stavebnl’ prace a rozsah soupisu
stavebm’ch praci, dodévek a sluieb s kazem vymér v platném znénl'.

Zhotovitelem budou respektovany pFipomI’nky a poiadavky objednatele, jakoi i pFipomI'nky
a poiadavky sprévcu iniem'lrsky'lch sitI', organu stétni spravy a ostatnl'ch dotEenVch subjektu,
uplatnéné prostFednictvim objednatele. V§echny poiadavky dotéeny’lch orgénu budou zapracovany
do projektové dokumentace.
Zjisti-li Zhotovitel pFi provadéni dI'Ia skryté pFekaiky bram’ci Fédnému provedem’ dila, znemoifiujl’ci
provést dI’Io dohodnutym zpfisobem, je povinen to bez odkladu oznémit objednateli a navrhnout
mu daléi postup.

VIII. Pi‘edéni a prevzetl' dI’la

Prevzeti jachkoIiv dokumentu mezi objednatelem a zhotovitelem potvrdl' smi podpisy
oprévnéni zastupci obou stran na predavacim protokolu.
Objednatel se zavazuje prevzit a stvrdit prevzetl’ dila Ei jeho Easti na zékladé podpisu protokolu,
bude~|i dilo bez vad a zhotovené vsouladu se zadanim. Nebude-Ii do deseti dnfi od pFevzetI' dila
nebo jeho éésti doruéena zhotoviteli iédné vVhrada k prevzatému dilu nebo jeho Easti, povaiuje se
toto dl’lo za prevzaté objednatelem bez vVhrad.
Dokumentace stavby jednostupfiova’ vplatném zném’ (se zapracovam’m pFI’panch pfipominek
stavebnl’ho uradu) bude predana objednateli v 6 vyhotovenich. Dokumentace pro provadéni
(souéasné projektové dokumentace k zadavacimu Fizem’ veFejné zakazky) stavby bude objednateli
predana v 6 vyhotovem’ch.
Elektronické podoba projektové dokumentace vcelém rozsahu v .pdf a .dwg na 1x CD médiu
s finalni verzi dila.

IX. Platebni podminky

Zélohy nejsou sjednény.

Podkladem pro L’Jhradu sqvm’ ceny dila je vyL'JEtovénI' nazvané faktura (dale jen ,,faktura”), které
bude mI’t naleiitosti dafiového dokladu dIe zakona é. 235/2004 3b., 0 DPH, ve zném’ pozdéjél’ch
pFedpisu.

Faktura musi kromé naleiitostl' stanovem'lch platnymi pravnl’mi predpisy pro dafiovv doklad dle § 29
citovaného zakona obsahovat i tyto udaje:

a) Eislo smIouvy a datum jejl'ho uzavrenl',

b) predmét smIouvy, jeho presnou specifikaci ve slovnim vyjédrenl' (nestaél' odkaz na éislo
smIouvy);

c) obchodm’ firmu nebo nazev, sidlo nebo misto podnikéni, IC a DIC zhotovitele;
d) nazev, sidlo, If: a DIC objednatele;
e) él’slo a datum vystavenl’ faktury;

f) datum uskuteéném’ zdanitelného plnéni;

g) lhutu splatnosti faktury;
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h) soupis provedenVch praci;

i) oznaéeni banky a éislo Uétu, na ktery'l musi t zaplaceno;

j) oznaéeni' osoby, které fakturu vyhotovila, véetné jeji'ho podpisu a kontaktni'ho telefonu;

Datum zdanitelného plnéni' koneéné fakturyje datum piedani’ dila bez vad a nedodélkfi.
Platby budou provedeny bezhotovostné.
Doruéeni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele nebo doporuéené prostFednictvim
driitele poétovni’ licence. ’
Objednatel je opravnén pFed uplynuti’m Ihfity splatnosti vratit bez zaplaceni fakturu, které
neobsahuje potFebné naleiitosti nebo ma jiné zévady v obsahu. Ve vracené faktuFe musi vyznaéit
dfivod vraceni’. Opravnény’lm vraceni'm faktury pi’estava béiet pfivodni’ lhtita splatnosti. Cela lhfita
béii’ znovu ode dne doruéem’ opravené nebo nové vyhotovené faktury.
Lhflta splatnosti faktur je do 30 dni’i 0d jejich doruéeni’ objednateli. Povinnost zaplatit je splnéna
dnem odepsani’ pFislu§né (":astky 2 (Kim objednatele ve prospéch (Jétu zhotovitele.
Zhotovitel je opravnén kvystaveni' prflbéiné faktury, které musi byt pFedem odsouhlasena
objednatelem, ve které bude pfesnf/ soupis zhotovem'lch a protokolarné pFedanVch Easti'
dokumentace.

X. Odpovédnost za ékodu

Zhotovitel odpovida za Fa’dné provedeni dila. V pFi’padé nedostatki‘i zajisti’ zhotovitel jejich napravu,
bude-li na nedostatky upozornéno do 24 mésici’i od pFedani di’la.
Zhotovitel odpovida 2a to, ie di’lo bude mi’t vlastnosti stanovené dle platnych norem a pfedpisfl
v dobé uzavFeni' smlouvy a v dobé plnéni’ dila.

XI. Smluvni sankce a (wok z prodleni'

VpFipadé, fie zhotovitel nedodrii terminy plnéni’ sjednané touto smlouvou die El. V|., uhradi’
objednateli smluvni pokutu ve vy§i 0,25 % z ceny dila bez DPH za kaidy i zapoéaty den prodlem’
vjakémkoliv stupni projektové dokumentace.
Pokud Objednatel neuhradi' véas do data splatnosti nékterou platbu dle této smlouvy, uhradi’
Objednatel zhotoviteli L’irok z prodleni ve Wéi 0,25 % dluiné Eastky 2a kaidv den prodleni’ s platbou.
Ustanovem’mi o smluvni’ch pokutach nejsou dotéeny veékeré naroky objednatele i zhotovitele na
néhradu §kody zpfisobené druhou smluvni' stranou.

XII. Ostatni’ ujedném’

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni' strany jen v pfipadé, ie ti'm nebudou poruéeny
podmi’nky zadévaciho Fizeni’ dané veFejné zakazky, a to pouze formou pi'semného dodatku.
Dodatek musi byt podepsan oprévném’lmi zastupci smluvni'ch stran a 2a smluvni dodatek vy’lslovné
prohlaéen. Dodatky se vyhotovuji’ ve stejném poétu tiski’i jako tato smlouva a budou prt’ibéiné
éislovany.

Pokud tato smlouva nema’ jiné sIovné ustanoveni’ oproti obéanskému zakoniku, Fidi’ se
pFislu§n§Imi ustanovem’mi obéanského zakoni’ku.

Zhotovitel nemflie bez pisemného souhlasu objednatele postoupit sva préva a povinnosti z této
smlouvy tFeti’ osobé.

Objednatel ma pravo od této smlouvy odstoupit v pFi’padé, 2e:

- byl podan navrh na zahajeni' insolveném’ho Fizem’vfiéi zhotoviteli jako dluini'kovi, tj. bylo zahajeno
insoivenéni Fizeni’ se zhotovitelem,

— insolvenénim soudem bylo vydano rozhodnuti o L'ipadku zhotovitele jako dluim’ka.



5. Pisemnosti se povaiuji za doruéené iv pFipadé, Ee kterékoliv 2e stran jeji doruéem’ odml'tne, Ei jinak
znemoinl'.

6. Osoby podepisujici tuto smlouvu sm podpisem stvrzujl’ platnost svy’lch jednatelsch oprévném’.
7. PFI’padna' neplatnost nékterého ustanovem’ této smlouvy nebude ml't za nésledek neplatnost

ostatm’ch ustanoveni.

8. Smluvm’ strany shodné prohlaéuji, 2e si smlouvu pFed jejl'm podepsém’m pFeéetly, 2e byla uzavFena
po vzéjemném projedném’ podle jejich pravé a svobodné vflle uréité, véiné a srozumitelné, nikoliv
v tfsni nebo 2a népadné nevVhonch podml'nek a jeji autentiénost stvrzuji v/mi podpisy.

9. Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, podepsam'lch oprévnéai za’stupci smluvnl’ch stran,
pFiéemi objednatel obdril’ 2 a zhotovitel 1 vyhotovem’.

10. Tato smlouva nabyvé platnosti dnem podpisu véemi L'Jéastniky této smlouvy a L'Jéinnosti dnem
uveFejnénI’ prostfednictvim registru smluv dle zék. é. 340/2015 5b., 0 registru smluv a smluvni
strany tak berou na védomi, 2e tato smlouva podléhé povinnosti zveFejném’ vregistru smluv.
Smluvm’ strany se dohodly, ie zveFejnéni elektronického obrazu smlouvy véetné souvisejicich
metadat v registru smluv zajistl’ objednatel.

11.0 uzavFenI’ této smlouvy rozhodla Rada mésta PohoFelice dne 20.02. 2019 usnesem’m é. 15/7/19.
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