
. SMLOUVA 0 mm ('3. 012019
C. sml. Objednavatele MUHO — SMLI206I2019

uzavfené dle §2586 a nésledujiciho zékona ("389/2012 Sb. obéanského zékona v platném
znéni

Smluvm’ strany:

Objednatel:

Mésto Holice, Holubova 1, 534 14 Holice
Zastoupené starostou mésta
Mgr. Ondfejem vybornym

1C0 00273571
DIC CZ 00273571
Bankovni spojeni — KB Pardubice, expozitura Holice
Cislo 0610 19-1628561/0100
Osoby oprévnéné jednat:

Ve vécech smluvnich Mgr. Ondfej vyborny
Ve vécech smluvnich a technickych technickflch Ing. Oldfich Chlanda
Ve vécech technickych Ing. Karel Vrbata

Zhotovitel:

ADONIS PROJEKT spol. s r.o., Jiini 870, 500 03 Hradec Krélové
Zastoupené jednatelem spoleénosti
Janisem Vlachopulosem
160 62024477
DIC C262024477
Bankovni spojenl' CSOB Hradec Kra'lové
Cislo uétu 222163788/0300
Osoby oprévnéné jednat:

Ve vécech smluvnich Janis Vlachopulos
Ve vécech technickych Janis Vlachopulos, René Severa

Zapsén v OR, vedeného Krajskym soudem v Hradci Krélové, oddil C, vloika 6688



l.
Predmét dila

sAcovANI’ ,,DOKUMENTACE KE STAVEBNiMU RI’ZENI' - BISTRO v AREALU HOLICKEHO STADIONU"

Upfesnény obsah predmétu dila:

1. Zpracovém’ projektovych dokumentaci nize uvedenych oddilfl stavby v rozsahu
upfesnénych objednatelem

. Mistni éetfeni v misté stavby

. Zpracovéni névrhu a Uprav feéeni zpevnénych ploch, vyékové reéeni

. Zpracovénl' obdrienych podkladfl kontejnerfl, vyhotoveni nutné vykresové éésti
pro pfisluéné Fizeni na stavebnim uradé dle vyhlééky

- Situace KN, koordinaéni
- Zékladové schémata
- E’fidorys
- Rezy
- Pohledy
. Zpracovéni textovych éa‘sti dokumentace - prfivodni a souhrnné technické zpréva
o Napojenl' objektu na technickou infrastrukturu

2. Zpracovéni projektové dokumentace pro stavebni Fizeni (DSP)

3. Zajiéténl' dokladfi a vyjédfeni pro stavebni rizeni a zajiéténi vydéni pfisluéného
rozhodnuti

- ll.
Cas a misto'plnéni

Dokumentace ke stavebnimu Fizeni DSP do 05.08.2019
InZenyrské éinnost — koordinované stanovisko, predpoklad do 30.08.2019

Ill.
Cena dila

Cena dila za véechny éinnosti, uvedené v élénku I. této SOD na zékladé nabidky ze dne
12.7.2019, je stanovena dohodou ve vyéi 54.000,- K6 bez DPH.

Celkové cena bez DPH 54.000,- Kc":
DPH 21% 11.340,- Kc“:
Celkové cena véetné DPH 65.340,- Kc":



V cené dI’la nejsou zahrnuty pfipadné sprévnl' poplatky, spojené se ziském’m stavebniho
povolem’, tyto hradl’ zadavatel.

IV.
Platebni podminky

Dilo bude hrazeno v dohodnutSIch splétkéch, které jsou vézény na jednotlivé diléi plnéni
dle oddilu II. této SOD.
K datu pfedéni a protokolérniho pfevzeti diléiho pinéni:

a) P0 vyhotoveni a pfedéni dokumentaci pro stavebni fizeni (DSP) splétku ve vyéi
50.000,— Kc“; bez DPH

b) Po vydéni stavebniho povoleni ééstku ve vyéi 4.000,- Ké bez DPH

DPH bude pfiéteno k diléim splétkém dle aktuélni sazby stanovené zékonem. Cena dila
nebo jeji diléi éésti, jsou splatné ve lhflté 14 dnfl od doruéeni dafiového dokladu (faktury)
objednateli a budou zaplaceny formou bankovniho pfevodu na Uéet zhotovitele. uvedeny
v zéhlavi smlouvy.

V.
Zpflsob pfevzeti dodévky

Zhotovitel pfedmét dila DSP pfedé ve dvou tiéténych vyhotovenich a vdigitélm’ verzi
(PDF). Ve dvou vyhotovenich zérovefi pfedé k pfisluénému Fizeni stavebnimu Ufadu.
DSP bude pfedéno v éesti tiéténYch vyhotovenich a jednou digitélné na nosiéi CD ROM
ve formétech ,,PDF“ a ,,XLS“. Dilo bude pfedéno formou pisemne’ho pfedévaciho
protokolu, pfiéemi k pfevzeti pfedmétu dila poskytne objednatel nezbytnou souéinnost.
Dilo se povaiuje za pfedané, je—Ii dokonéeno a zhotovitel umoini objednateli jeho uiiti.

VI.
Odpovédnost za vady, reklamaéni fizeni

Zhotovitel zodpovidé za to, 2e pfedmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek
smlouvy bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouvé. Zhotovitel odpovidé za vady,
které mé dI'lo v éase odevzdéni objednateli. Za vady, které se projevily p0 odevzdéni dila
zodpovidé zhotovitel jen tehdy, jestliie byly zpfisobeny poruéenim jeho povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje zaéit s odstrafiovénim pfipadnych vad pfedmétu plnénl' okamiité
od uplatnéni oprévnéné reklamace objednatelem a vady odstranit do 15 dnfl. Objednatel
se zavazuje, :Ze pfipadnou reklamaci vady dila uplatnl’ bezodkladné po jejim zjiéténi
pisemnou formou do rukou oprévnéného zéstupce zhotovitele.



VII.
Smluvni sankce

Pro pfipad prodleni objednatele se zaplacenim ceny dila sjednévajl’ smluvni strany
smluvni pokutu ve vyiéi 0,1% denné za kaidy i zapoéaty den prodleni.
Pro pfipad prodleni zhotovitele s terminovym plnénim dila nebo jeho ééstmi sjednévaji
strany smluvni pokutu ve vyéi 0,1% denné za kaidy dalél’ den prodleni zjednotlivych
dilél’ch cen dila, které budou v prodleni.

Vlll.
Jiné ujednéni

Ve vécech souvisejicich s realizaci dila dle této smlouvy povéfily smluvni strany k jedném’
tyto svoje zéstupce: za objednatele:
Ve vécech smluvnich
Ve vécech smluvnich a technickych
Ve vécech technickych

Mgr. Ondfej vyborny
Ing. Oldfich Chlanda
Ing. Karel Vrbata

Za zhotovitele: Ing. Janis Vlachopulos, Ing. Radek Michlik, René Severa DiS.. Zménu
vyée uvedenych osob je pfisluény L'Iéastnik povinen neprodlené pisemné oznémit
druhému (Jéastnikovi. Pfipadné zmény této smlouvy budou provedeny pisemné formou
dodatkfi a druhou stranou podepsény.

IX.
Ustanoveni pfechodna’ a zévéreéné

Tato smlouva o dilo mé étyfi strany. Déno ve dvou vyhotovenich s platnostl’ originélu,
znichi po jednom obdrii kaida’ strana. Préva a povinnosti smluvnich stran vte’to
smlouvé vyslovné neupravené se Fidi pfisluénymi ustanovenimi zékona 689/2012 a
pfedpisy s tim souvisejicimi.
Smluvni strany p0 fédném pfeéteni této smlouvy prohlaéuji, ie pisemné vyhotoveni
smlouvy se shoduje se souhlasnymi, svobodnymi a véZnymi projevy jejich skuteéné ville
3 2e 59 o obsahu smlouvy dohodly tak, aby mezi nimi nedoélo k rozporfim.

V Holicich dne 25.7.2019 V Hradci Krélové 22.7.2019
affirm: w a, ..

Za zhotovitele:
Ing. J nis Vlachopulos, jednatel

Za objednatele:
Mgr. On'dfej vyborny, starosta mésta


