
Název akce:

Objednatel:

Zhotovitel:

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

-1- JILEMNICE

Projektová dokumentace „Oprava objektu MŠ Zámecká, Jilemnice"
j MĚSTSKÝ ÚŘAD

1.
SMLUVNÍ STRANY

Město Jilemnice, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
Zastoupené Mgr. Vladimírem Richterem, starostou města
Bankovní spojení: 27-1263091359/0800
IČ: 00275808, DIČ: CZ00275808

roc. IISÍU.

Pot. pfili

Došle: 2 6 -08- 2019

ti, PDMUJI..M?M?..
Spis.zn.: MLUI.

EL-projekt Jilemnice, s. r. o„ Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4 - Michle
Zastoupený Miroslavem Matouškem, jednatelem
Adresa k doručování: Zvědavá ulička 50, 514 01 Jilemnice
Bankovní spojení: 115-8965430257/0100
IČ: 08026131

2.

II.
PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem díla je vyhotovení projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby včetně položkového
rozpočtu a výkazu výměr na akci „Projektová dokumentace „Oprava objektu MŠ Zámecká, Jilemnice".
Rozsah dokumentace je dán veřejnou zakázkou malého rozsahu II. kategorie na služby Č. 32/2019.

III.
CENA DÍLA

1. Cena díla vypracovaná na základě předloženého zadání stavby činí:

Cena celkem: 434 000,- Kč

2. Cena díla dle či. III., odstavec I je cenou nejvýše přípustnou za sjednaný rozsah díla, zhotovitel není
plátcem DPH.

2.

IV.
TERMÍN SPLNĚNÍ

Zhotovitel je povinen dílo objednateli předat nejpozději do 31.10.2019.
Termín splnění může být prodloužen, dohodnou-li se tak smluvní strany: jestliže překážky v práci zavinil
objednatel, jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí.

2.

V.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena díla bude hrazena následovně:
a. faktura ve výši 100 000 Kč po zpracování výsledků kamerových prohlídek a revizí stávajících

inženýrských sítí (podmiňující podklady pro zpracování projektové dokumentace),
b. faktura ve výši 190 000 KČ po dokončení díla, vystavená nejpozději do 30.11.2019,
c. faktura ve výši 144 000 KČ vystavená nejdříve po 1.1.2020.

Faktura je splatná do 14 dnů od doručení objednateli. Veškeré platby budou objednatelem hrazeny
bezhotovostním převodem na účet zhotovitele. Platby budou výhradně probíhat v Kč a rovněž veškeré cenové
údaje budou v této měně.

VI.
UJEDNÁNÍ O SMLUVNÍ POKUTĚ

V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 %
z fakturované částky za každý den prodlení. V případě prodlení s úhradou faktury nezaviněného
objednatelem, nebude zhotovitel uplatňovat žádnou smluvní pokutu.
Neodevzdá-li zhotovitel dílo v daném termínu, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou
na 0,3 % za každý den prodlení, nejvýše však 40 % z ceny díla.
Neprovede-li zhotovitel dílo v rozsahu určeném v této smlouvě (nebo v příloze této smlouvy), zavazuje se
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý den prodlení s doplněním díla
zhotovitelem v přiměřeném termínu určeném objednatelem, popř. má nárok na slevu z dohodnuté ceny díla.
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4. Nebude-li zhotovitelem předáno dílo v kvalitě předpokládané v technických normách a technických nebo
právních předpisech a bude-li obsahovat podstatné chyby ovlivňující další průběh stavby, zaplatí zhotovitel
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý den prodlení s doplněním díla a bezplatně
chyby odstraní. V případě sporu o kvalitu (bezchybnost) díla se smluvní strany zavazují řešit záležitost
příslušným obchodním soudem.

5. Ve stejném rozsahu ručí i za závazky svých smluvních subjektů, týkajících se tohoto konkrétního smluvního
vztahu.

6. Tato ujednání o smluvní pokutě nezbavují zhotovitele povinnosti uhradit objednateli Škodu, která mu vznikne
nesplněním jeho povinnosti vyplývajících ze smluvních závazků.

VIL
DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje:
a. provádět úkony v rámci předmětu této smlouvy včas a řádně za podmínek v této smlouvě dohodnutých,
b. na vyžádáni informovat objednatele pravdivě a včas o stavu prací,
c. nést plnou odpovědnost za odborné a kvalitní provedení všech prací.

2. Zhotovitel se může odchýlit od pokynu jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.
3. Zhotovitel prohlašuje, že jakékoliv informace o zpracovávané dokumentaci neposkytne bez písemného

souhlasu objednatele jinému subjektu.
4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, ČSN, ČSN EN a platnými

právními předpisy, které se na provedení díla vztahují, jinak obvyklé vlastnosti a jakost odpovídající účelu
smlouvy. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost a to v délce 2 let. Záruční doba počne běžet
předáním předmětu díla. Po dobu trvání záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost
bezplatně odstranit veškeré písemně vytknuté vady díla. Zhotovitel je povinen vytknuté vady odstranit
nejpozději do 15 pracovních dnů od jejich uplatnění objednatelem, nebude-li mezi smluvními stranami
písemně dohodnut jiný termín pro odstranění vad. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním záručních
vad má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,-KČ za každý den prodlení a
každou vadu až do doby jejího odstranění.

5. Zhotovitel prohlašuje, že při zpracování dokumentace budou zhotovitelem dodrženy normy ČSN, případně
následné předpisy.

6. Kompletní dokumentace bude vyhotovena v počtu 5 pare v tištěné podobě a zároveň bude zaslána objednateli
v elektronické podobě.

7. Zhotovitel poskytuje bezúplatně objednateli licenci k užití díla pro účely dalších projektových fází díla a pro
provedení díla nebo jeho změny.

VIII.
ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

1. Smlouvu lze měnit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
2. Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení proti obchodnímu zákoníku, řídí se vztahy zní

vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50 000 Kč bez DPH včetně dohod,

na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v registru smluv zřízeném
jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel
výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly
v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.

4. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje
svolení k její užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Smlouva byla vyhotovena ve třech výtiscích, dva výtisky obdrží objednatel, jeden výtisk obdrží zhotovitel.
6. Smluvní strany prohlašují, Že obsah smlouvy odpovídá jejich vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha:
Cenová nabídka z VZMR II. kategorie č. 32/2019

V Jilemnici dne....2.3...Q8...2Q19 VPrazedne 2.i 08.2019_

Za objednatele: Za znotov'te'e:

Mgr. Vladimír Richt Miroslav Matoušek
starosta / jednatel



Projektová dokumentace "Oprava objektu MŠ Zámecká, Jilemnice"

Popis položky

Oprava vodovodní přípojky ve stávající
trase

Skutečný stav ležaté a dešťové kanalizace

Návrh možnosti jímání dešťových vod
pro potřeby zalévání zeleně a využití pro
splachování záchodů

Stavební Část-návrh

Návrh nové otopné soustavy

Zdravotechnika

Vzduchotechnika

Elektroinstalace

Poznámky

Současná vodovodní přípojka z ocelových trubek, které
uvolňují rez do vody. Nutný projekt pro územní souhlas a
zajištění územního souhlasu

Na základě výsledků kamerových prohlídek, které zajistí
investor

S využitím dotace "velká dešťovka"

Návrh dispozičních úprav sociálních zázemí, rozmístění

umyvadel, záchodů a sprchových koutů.

Návrh dispozičních úprav varny kuchyně s využitím

stávajících přístrojů,
Návrh opravy střešní krytiny.

Návrh opravy dřevěných operku poškozených ptactvem,

náhrada dřevěného obkladu z acetris desky v původní

barvě.

Návrh stavebních oprav-výměna interiérových dveří
včetně ocelových zárubní, oprava omítek po nových
instalacích, návrh nových obkladů a dlažeb v sociálním
zázemí včetně vizualzace, oprava keramických dlažeb,
oprava podlahových krytin.

Návrh výměny oken v suterénních prostorách.

Návrh odvodnění Části suterénu - pokládka drenáíí podél
části suterénních prostor, zrušení výtahové šachty na
popelnice.

Výpočet tepelných ztrát, návrh nových trubních rozvodů,
návrh otopných těles, úprava stávající plynové kotelny
(zajištění přívodu spalovacího vzduchu z venkovního
prostoru).

Splašková kanalizace - návrh nových rozvodů splaškové
kanalizace v objektu včetně návrhu instalace lapáku tuků
pro kuchyň vné budovy.

Dešťová kanalizace - návrh opravy dešťových svodů.

Vnitřní vodovod - návrh nových rozvodů vnitřního
vodovodu včetně rozvodů užitkové (dešťové) vody pro
splachování záchodů a zalévání zahrady, rozvod pro vnitřní
požární vodovod v původním rozsahu.

Návrh rekuperace pro prostory heren • zajištění výměny
vzduchu dle normy VDI 6040-1 a vyhl. Č. 93/2012 Sb,
odvětrání sociálního zázemí, vzduchotechnika s rekuperací
kuchyň varna.

Návrh nových rozvodů včetně nového osvětlení, nové
elektro rozvaděče, nové slaboproudé rozvody (domácí
videotelefon, datové rozvody), zhodnocení velikosti
hlavního jističe na základě kontinuálního měření spotřeby a
následná optimalizace.

Návrh opravy hromosvodu.
Zakreslení skutečného stavu, zaměření

Položkový rozpočet, výkaz výměr
Cena bez DPH celkem

nejsem plátce DPH

Cena v Kč

10 000,00 Kč

20 000,00 Kč

12 000,00 Kč

75 000,00 Kč

60 000,00 Kč

60 000,00 Kč

40 000,00 Kč

80 000,00 KČ

47 000,00 Kč
30 000,00 Kč

434 000,00 Kč

dne.

pod


