
SMLOUVA O DiLO é. MUHO-SML/198/2019
Uzavfena podle § 2586 a nasledujicich zakona 6. 89/2012 8b., obéanského zékoniku, V6 zném’
pozdéjéich pfedpisfi (dale jen ,,OZ“), zakona éislo 183/2006 8b., 0 fizemnim plénovéni a
stavebnim fizeni, ve znéni p02déj§ich pfedpisfi (stavebm’ zékon), a zakon 6. 13/1997 8b., 0
pozemnich komunikacich, ve zném’ pozdéj éich pfedpisfi.

Smluvni strany
1. Objednatel:
Mésto Holice, Holubova 1, 534 14 Holice
Zastoupené starostou mésta
Mgr. Ondrejcm Vybomym
16:0 00273571
DIC CZ 00273571
Bankovni spojeni — KB Pardubice, expozitura Holice
61510 new 19-1628561/0100
Osoby Opravnéne’ jednat:

Vc Vécech smluvnich Mgr. Ondfej vyborny
Ve vécech technickych Ing. Karel Vrbata, 111g. Oldfich Chlanda

2. Zhotovitel:
Ing, arch. Michal Bartyzal
Bezdékov 107, 535 01 Preloué
16:: 07246251
DIé: Neplatce DPH
Cislo L'létu: 100783866 / 2250
Osoby Opravnéné jednat:

Ve Vécech smluvnich Ing. arch. Michal Bartyzal, tel. +420 737 633 132
Ve Vécech technickch lng. arch. Michal Bartyzal, tel. +420 737 633 132

Zapsan V iivnostenském rej striku

uzaviraji tuto smlouvu o dilo, kterou se zhotovitel zavazuje provést dilo specifikované
v élénku I této smlouvy a objednatel zaplatit cenu podle élénku II této smlouvy za radné
a Véasné provcdeni dila.

Zhotovitel bude pf‘i provadéni dila postupovat sodbornou péél’. Dodavky, prace
asluiby, které jsou pfedmétem této smlouvy, zhotovitel dodé nebo provede Vtakovém
rozsahu a jakosti, aby vysledkem bylo kompletni dilo odpovidajici podminkém stanovenym
touto smlouvou a uéelu pouZiti.



Clanekl
Pfedmét dila

Pfedmétem dila je vypracovém' projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP, DPS
,,Zhotoveni PD nového hf‘bitovniho domku v Holicich“

Zhotovitel projektovou dokumentaci volné navétie na studii zadéni stab zpracovanou Ing.
Arch. Pavlem Hrdym (pfiloha 6. 1)

1. Projektové dokumentace bude zpracovéna ve VSCCh potfebnych stupm’ch (DSP, DPS,
pfipadné DUR).

2. Projektové dokumentace musi odpovidat platnym normém, vyhlé§kém a bylt V souladu
s technickymi podminkami. Déle musi splfiovat poiadavky vyplyvajici ze stavebniho
zékona a jejich provédécich vyhlé§ek (zék. é. 183/2006 8b., 0 fizemnim plénovéni
a stavebm’m fédu, ve znéni pozdéjfiich pfedpisfi, vyhl. é. 499/2006 8b., 0 dokumentaci

v'vl

rozhodovz’mi, uzemnl'ho opatfeni a stavebm’ho fédu.
3. Soupis praci Véetné vykazu Vy'mér bude vypracovén dle vyhlééky 169/2016 8b., 0

stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakézky na stavebni préce a soupisu stavebm’ch
praci, dodévek a sluieb s Vykazem vymér. Dodavatel se rovnéi V rémci této zakézky
zavéie vykonévat pro zadavatele inZenyrskou éinnost.

4. Inienyrskou éinnostl’ 36 pro uéely této smlouvy rozumi zcjména ziskz’mi potfebny'ch
dokladfi a vyjédfeni, plné zastupovz’mi zadavatele na zékladé zplnomocnéni na fifadech,
ziskéni fizemniho a stavebniho rozhodnuti (souhlasu).

5. Souéésti pfedmétu vefejné zakézky je take' poskytnuti autorske’ho dozoru pfi nésledné
realizaci dodaného projektu. Pfedpoklédany rozsah autorského dozoruje 10 hodin.

6. Zhotovitel pfedé PD V 6ti paré. Souéésti kaidého paré bude CD, na kterém bude uloiena
PD ve formétu pdf a dwg (pfidné dxfnebo pln).

7. Objednatel si vyhrazuje prévo nevykonat V§echny stavebni upravy navrhované
zhotovitelem V PD, pfipadné realizovat jenom éést stavebnich fiprav (dle finanénich
moinosti) a dal§i éést realizovat pozdéji.

8. V dodévce jsou zahrnuty veékere’ préce a daléi éinnosti nutné k naplném' pfedmétu dila.
9. Objednatel netrvé na tom, aby jednotlivé stupné projektové dokumentace byly odevzdény

jednotlivé (lze spojit DSP a DPS).

élanek 11
Cena dila, platebnl’ a fakturaéni podminky

1. Cena, kterou je objednatel pOVinen zaplatit zhotoviteli za fédné provedené dflo, éini
na zékladé cenové nabidky ze dne 8.7.2019 ééstku

a) Celkové cena 2a dodéni PD bez DPH: 158 300 K6
b) Celkové cena za dodéni PD véetné DPH: 158 300 K6
0) Cena za poskytnuti autorského dozoru (2a 1 hodinu) bez DPH: 470 K6
(1) Cena za poskytnuti autorského dozoru (za 1 hodinu) Véetné DPH: 470 K6

Celkové ééstka bude fakturovéna takto:



9°
a) P0 fispééné kolaudaci bude fakturovén autorsky dozor.
b) V§e ostatm’ bude fakturovéno p0 pfedéni kompletni PD ve véech potfebnych stupnich

Véetné véech povoleni nebo souhlasfi, které jsou nutné pro realizaci stavby.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu uvedenou V élénku II této smlouvy
na zékladé faktury V souIadu s dal§imi podminkami uvedenymi V této smlouvé.
Objednatel nemusi pfevzit projektovou dokumentaci ihned p0 jejl'm odevzdénl', ale mfiie
si ponechat lhfitu na jeji kontrolu. Pfipadné ji mfiie nechat schvélit radé mésta Holic na
jejim nejbliiéim zasedéni.
Faktury budou adresovény na objednatele a budou splfiovat néleZitosti dafiového dokladu.
Vyée fakturované ééstky bude odpovidat vyéi v (:1. II této smlouvy.
Objednatel je oprévnén vrétit zhotoviteli bez zaplacem' fakturu, které nemé néleiitosti
uvedené V tomto ustanovem’ nebo vykazuje jiné zévady. Souéasné s vrécem'm faktury sdéli
objednatel zhotoviteli dfivody vréceni. V zévislosti na povaze zévady je zhotovitel
povinen fakturu véetné jejl'ch pfiloh opravit nebo nové vyhotovit. Oprévnénému vrécenim
faktury pfestélvé béiet pfivodni lhfita splatnosti faktury. Nové lhfita splatnosti zaéiné béiet
Ode dne doruéeni objednateli doplnéné, Opravené nebo nové vyhotovené faktury
s pfisluénymi néleiitostmi, splfiujici podminky této smlouvy.
Lhfita splatnosti faktur je 30 kalendéf‘m’ch dnfi ode dne prokazatelného doruéeni faktury.
V pochybnostech se mé 23 to, 26 faktura byla doruéena tfeti den p0 odesléni.
Uhradou se rozumi pfipsémi fakturové ééstky na fiéet zhotovitele.
Objednatel prohla§uje, Ze financovém' praci, které jsou pfedmétem této smlouvy mé
zajiéténo.

Cle’mek III
Cas plnéni, misto plnéni

Zhotovitel se zavazuje dilo dle 61. I této smlouvy dodat objednateli V téchto terminech
a. Zahéjeni praci:

Po podpisu smlouvy

b. Pfedéni praci :
Pi‘edaini kompletni PD ve v§ech potiebnych stupnich véetné v§ech povoleni nebo
souhlasfi, které jsou nutné pro realizaci stavby do: 31.01.2020.

Pokud nebude vy§e uvedeny termin doeen z dfivodfi, které prokazatelné nejsou na
strané zhotovitele, pOZédé zhotovitel objednatele pisemné 0 prodlouieni terminu.
Objednatel neni povinen této Zédosti vyhovét.
Pokud objednatel iédosti zhotovitele 0 prodlouZeni terminu vyhovi (dojde kposunuti
terminu pfedénl' PD) ustanoveni dle élénku VII se nepouiije.
Pokud zhotovitel nedodrii V51§e uvedeny’ termin ani nepoiédé 0 jeho prodlouieni, bude
toto jeho chovz’mi chépéno jako véiné poruéeni smlouvy.
Objednatel vtomto pfipadé mfiie smlouvu zhotoviteli vypovédét. Zhotovitel V tomto
pf‘ipadé nemé iédné finanéni néroky.



Clanek IV
Zévazky zhotovitele pfi provédém’ dila

Zhotovitel se zavazuje Vprfibéhu vytvéf'eni PD tuto svoji préci pn‘ibéiné konzultovat
se zéstupci objednatele.
Zhotovitel bude préce provédét v souladu se zékonem é. 435/2004 Sb., zékon o
zaméstnanosti a bude doeovat V§echny technicke’ normy.
Zhotovitel je povinen pf‘i zpracovéni dokumentace dbét pokynfi objednatele. Zmény
pokynfi budou pf‘edény pisemné a to pfed Vlastnim proj ekénim zpracovém’m pfedmétu.
Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele 0 v§ech hlavnich zménéch, které sc ty’kaji
Vykonu zadané préce.

Clének V
Spolupfisobeni objednatele

Objednatel se zavazuje ke spolupréci se zhotovitelem tak, aby pfedmét smlouvy mohl byt
zpracovén fédné a Véas dokonéen a pfeda’m objednateli.
Podpisem této smlouvy zmocfiuje objednatel zhotovitele k zastupovéni V rozsahu
pfedmétu smlouvy.

Clének VI
Zéruky a vady dila

Zhotovitel ruéi za to, 26 zhotovené dilo svoji jakosti splfiuje podminky uvedené v § 2630
221k. 6. 89/2012 8b., obéansky’ zékonik.

Clének VII
Zaji§téni zévazku

Kzajiéténi Véasného a fédného dokonéeni dila a dal§ich zévazkfi dle této smlouvy
se zhotovitel a objednatel zavazuji k niie uvedenému zpfisobu vypofédéni:
1.

._
1

Bude—li zhotovitel V prodleni s plnénim zévazkfi dle 61. III. této smlouvy, je oprévnén
objednatel poiadovat p0 zhotoviteli slevu z ceny dfla ve vy’§i 1% z ceny dila za kaidy
i zapoéaty den prodleni.
Je—li objednatel V prodleni s fihradou faktury, je zhotovite] oprévnén poiadovat flrok
z prodleni 1% z dluiné ééstky za kaidy’ den prodleni.
Celkové Vy§e smluvnich pokut, které musi byt zaplaceny zhotovitelem nebo objednatelem
podle tohoto élénku, je omezena ééstkou 50% z celkové smluvni ceny dila.

Clének VIII
Odstoupeni 0d smlouvy

Smluvni strany mohou odstoupit 0d smlouvy z dfivodu podstatného poruéem' smlouvy.
Za podstatné poruéeni smlouvy ze strany zhotovitele se povaiuje nedodrieni terminu
plnéni pf‘edmétu smlouvy podle E]. III této smlouvy, nedodriem’ jakosti, nedodriem’
garantovanych parametrfi, jakoi i poruéeni technickych norem.
Objednatel je oprévnén odstoupit 0d smlouvy i V pfipadé, ie zhotovitel je V konkurzm’m
nebo vyrovnacim fizeni nebo v likvidaci.



10.

11.

Clének IX
ZéVéreéné ustanoveni

Préce poiadované objednatelem nad reimec predmétu dila:
V pfipadé, Ze bude objednatel, po uzavfeni této smlouvy, V dfisledku novych skuteénosti
poiadovat préce nad rémec plnéni predmétu dila te’to smlouvy, zavazuje se zhotovitel,
pokud to bude moiné, tyto préce provést. Rozsah, cena a termin plnénl' téchto praci bude
pfed jejich realizaci dohodnut mezi stranami V pisemném dodatku této smlouvy.
Zhotovitel nem’ oprévnén prenést bez pisemného souhlasu objednatele na tf‘eti osobu
zévazky, které vyplyvaji z této smlouvy. Tyto zévazky je Véak zhotovitel povinen pfevést
na svého pfipadného prévm’ho néstupce.
Smluvm’ strany prohlaéuji, 26 kc dni uzavfeni této smlouvy nedo§lo k iédnym zméném
oproti pfedloienym vypisfim z obchodniho rejstfiku a ani nebyly k tomuto datu podény
Zédné névrhy na Zépis zmén, které by mély Vliv na zévazky smluvm’ch stran vyplyvajicich
z této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji na Vyzvu druhé smluvm’ strany neprodlené
predloiit aktuélm’ vypis z obchodm’ho rej stfiku.
Jakékoliv zmény této smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliie byly dohodnuty formou
éislovaného dodatku k této smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami. Tyto
dodatky budou tvofit nedilnou souéést této smlouvy. Zmény kontaktm’ch osob, telefonnich
a faxovych éisel se povaiuji za provedené dnem doruéeni oznémeni o téchto zménéch
druhé smluvni strané.
Tato smlouva vstupuje V fiéirmost dnem podpisu oprévnény'mi zéstupci zhotovitele
a objednatele.
Projektové dokumentace ve stupni pro provedcni stavby bude zpracovéna V souladu
s vyhléékou 230/2012 8b., které stanovi podrobnost vymezeni pfedmétu verejné zakézky
na stavebni préce a rozsah soupisu praci, dodévek a sluieb s Vykazem Vymér. Projektové
dokumentace bude pouiita pro Vybér dodavatele stab, musi t prosta 0d vy'robkfi,
odkazfi na obchodm’ nézvy, apod. a déle pro samotne’ provedeni stavby.
Objednatel proh1a§uje, Ze projektové dokumentace nebude pouiivéna k ekonomické
éinnosti, a proto nebude pro vy'§e uvedenou dodévku aplikovém reZim prenesené dafiové
povinnosti podle § 92a zékona o DPH.
Zhotovitel bere na Védomi, Ze objednate] je povinen na dotaz tfeti osoby poskytnout
informace podle zékona é. 106/1999 Sb., 0 svobodném pfistupu k informacim, ve zném’
pozdéj§ich predpisfi. Zhotovitel podpisem této smlouvy ud1'11' objednateli souhlas
kposkytnuti ve§kerych informaci obsaienych V této smlouvé tfetl’m osobém na jejich
vyiédéni.
Zhotovitel bere na Védomi, ie V souladu s ustanovem'm § 2 pism. e) zékona
é. 320/2001 8b., 0 finaném’ kontrole ve vefejné sprévé a o zméné nékterych zékonfi,
ve zném’ pozdéjéich predpisfi, je osobou povinnou spolupracovat pf‘i vykonu finanéni
kontroly.
Zhotovitel prohlaéuje, ie V okamiiku podpisu smlouvy neni nespolehlivy’m plétcem a ma
zvel'rejnén bankovm’ uéet V Registru plétcfi DPH. Pokud zhotovitel V dobé pfedéni faktury
objednateli bude veden jako nespolehlivy plétce, bude objednatel zhotoviteli hradit pouze
éést ve vy'éi zékladu dané a DPH bude odvedeno mistné pfisluénému sprévci dané.
Objednatel provede fihradu ve lhfité splatnosti na bankovni fiéet dodavatele uvedeny na
fakture za pf‘edpokladu, Ze tento fiéet bude ke dni platby zvefejnény sprévcem dané.
V pf‘ipadé, Ze tato podminka nebude splnéna, objednatel uhradl' pouze ééstku bez DPH, 21
doplatek bude uhrazen zhotoviteli a2 po zvefejnéni éisla L'létu. V pf‘ipadé, ie I'léet nebude
zvefejnén p0 uplynuti Ihfity stanovené objednatelern, bude DPH uhrazeno mistné
pf‘isluénému sprévci dané.



12. Tato smlouva je vyhotovena ve étyfech stejnopisech, z nichZ kaidé strana obdrii dva.
13. Objednatel zajisti fédné zvefejném’ smlouvy V Registru smluv.
14. Doloika dle ustanoveni § 41 zékona é. 128/2000 8b., 0 obcich:

Smlouva byla schvélena Radou mésta Holic dne 11.7.2019 usnesem’m 6.358.

Pi‘floha 6. 1: studie zadém’ stavby

V Holicich dne: .417," ¥. 3047‘?

x, za zhotovitele:MW ’_; 7-“

Mgr. Ondfej Viborny cha Bartyzal/lng. arch.

starosta


