
SMLOUVA O DÍLO č. 36/2019

uzavřená podle ust. § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

mezi smluvními stranami:

Město Turnov

Sídlem:

IČO:

Za níž jedná: 

Kontaktní spojení:

(dále jen „Objednatel")

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 

00276227

ing. Tomáš Hocke - starosta města 

ENVICONS s.r.o.

Sídlem:

IČO:

Za níž jedná:

Bankovní spojení: 

(dále jen „Zhotovitel")

Hradecká 569, 533 52 Pardubice - Polabiny 

27560015

I.

Předmět a účel díla

1. Předmětem díla je závazek zhotovitele zpracovat na svůj náklad a nebezpečí pro 
Objednatele projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby /DÚR/ 
„Stebenka - revitalizace toku" (dále jen „Dílo"). Předmětem díla je rovněž zabezpečení
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inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí (ÚR) a zajištění jeho vydání 

s doložkou o nabytí právní moci. Výstupem bude tištěná dokumentace v počtu 4 pare a 
elektronická verze v počtu 1 CD ve formátu PDF. Objednatel se zavazuje Dílo převzít 
podle níže uvedených článků této smlouvy a zaplatit za Dílo cenu stanovenou v článku III. 
této smlouvy.

2. Účelem Díla je, aby toto sloužilo jako řádný podklad Objednatele pro další stupeň 

dokumentace.

II.

Místo, doba a způsob plnění a předání díla

1. Smluvní strany se dohodly na době plnění díla:
- Průzkumné práce a podklady ... do 8 týdnů od podpisu SOD
- Studie v rozpracování... do 02/2020
- Projednání v komisích města Turnov, AOPK, správce vodního toku a dopracování na 
základě stanovisek ... do 6 ti týdnů od předání rozpracované studie
- PD DÚR ... do 10ti týdnů od dopracování studie
- IČ a podání žádosti o ÚR ... do 06/2020
- Zajištění vydání ÚR s doložkou NPM ... do 09/2020

O předání Díla bude mezi smluvními stranami sepsán předávací protokol podepsaný 
zástupci obou smluvních stran.

2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel zpracuje Dílo podle platných právních předpisů, 
současných technických norem a metodických pravidel.

3. Zhotovitel je při provádění Díla vázán také písemnými příkazy Objednatele týkajícími se 
způsobu provádění Díla; Zhotovitel je v tomto případě povinen Objednatele na 
nevhodnost příkazu bez zbytečného odkladu písemně upozornit, a to nejpozději do 
začátku plnění Díla podle tohoto příkazu. V případě, že nevhodný příkaz brání Zhotoviteli 
v řádném provádění Díla, je Zhotovitel oprávněn provádění Díla přerušit do doby změny 
nebo zrušení Příkazu Objednatelem nebo má právo od smlouvy odstoupit; o dobu, po 
kterou bylo Dílo z tohoto důvodu přerušeno, se prodlužuje doba plnění Díla stanovená 
v odst. 1 tohoto článku. Zhotovitel má právo na úhradu nákladů spojených s přerušením 
Díla podle předchozí věty. V případě, že Objednatel trvá na zpracování Díla podle 
nevhodného příkazu Objednatele, nemá práva z vady Díla vzniklé pro nevhodnost 
příkazu.

III.
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Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně Díla ve výši 355 200,00 Kč (slovy
třistapadesátpěttisícdvěstěorunčeských) bez DPH. Zhotovitel je plátcem DPH. Při sazbě 
21% DPH činí 74 592,00 Kč, cena díla s DPH je ve výši 429 792,00 Kč.

2. V ceně Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele na zabezpečení činností a úkonů, 
které jsou součástí předložené nabídky; tím není dotčeno ustanovení článku II. odst. 3 
věta třetí.

3. Objednatel zaplatí cenu Díla Zhotoviteli na jeho bankovní účet uvedený v záhlaví do 30 
dnů od předání.

Cena díla bude hrazena fakturami:

a) Platba ve výši 101 000,- Kč + DPH bude uhrazena po zajištění podkladů. Zhotovitel 
k tomuto datu zároveň předá Objednateli vstupní podklady v elektronické verzi. Smluvní 
strany se dohodly, že ktomu datu dochází k uskutečnění dílčího zdanitelného plnění a 
zpracovatelem bude vystavena faktura - daňový doklad.

b) Platba ve výši 219 200,- Kč + DPH bude uhrazena po vypracování dokumentace DUR 
včetně cenového odhadu. Zhotovitel k tomuto datu zároveň předá Objednateli 
dokumentaci v elektronické verzi. Smluvní strany se dohodly, že ktomu datu dochází 
k uskutečnění dílčího zdanitelného plnění a zpracovatelem bude vystavena faktura - 
daňový doklad.

c) Platba ve výši 30 000,- Kč + DPH bude uhrazena po zabezpečení inženýrské činnosti a 
zpracování a podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Zhotovitel k tomuto 
datu zároveň předá Objednateli dokumentaci DUR v počtu pare dle čl. 1.1. Smluvní 
strany se dohodly, že ktomu datu dochází k uskutečnění dílčího zdanitelného plnění a 
zpracovatelem bude vystavena faktura - daňový doklad.

d) Platba ve výši 5 000,- Kč + DPH bude uhrazena po vydání rozhodnutí o umístění stavby 
s doložkou nabytí právní moci. Zhotovitel k tomuto datu zároveň předá Objednateli 
dokumentaci s potvrzením stavebního úřadu. Smluvní strany se dohodly, že ktomu datu 
dochází k uskutečnění dílčího zdanitelného plnění a zpracovatelem bude vystavena 
faktura - daňový doklad.

4. Cena díla neobsahuje správní poplatky.

5. DPH bude fakturováno podle daňového zákona platného v den fakturace.

IV.

Kontrola díla
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1. Smluvní strany se dohodly na kontrole Díla, která bude provedena na kontrolním dni. 
Kontrolní den svolá Zhotovitel. O jeho průběhu bude sepsán písemný záznam podepsaný 
zástupci obou smluvních stran.

2. Pokud z výsledku zjištění vyplyne, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, je Zhotovitel 
zajistit na své náklady nápravu a provedení Díla v přiměřené dodatečné době. Nezjedná- 
li Zhotovitel v této době nápravu Díla a postup Zhotovitele vede nepochybně 
k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

V.

Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy smluvních stran, které tato smlouva výslovně neupravuje, se řídí zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2. Smluvní strany se zavazují k vzájemné součinnosti směřující k dosažení účelu této 
smlouvy.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvojím provedení, každé s platností originálu, přičemž 
každá ze smluvních stran obdrží po jednom pare.

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněným zástupcem 
poslední smluvní strany.

v dne.... .ttJ.LJ.19 V Pardubicích dne 5.11.2019
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Příloha:
Kalkulace nabídkové ceny

Soupis činností Cena bez DPH

Celkem bez DPH 355 200,-
DPH 21% 74 592,-
Celkem s DPH 429 792,-

5


		2019-11-20T07:10:57+0000
	Not specified




