
 
 

Smlouva o dílo            č. 293/2019 

Číslo smlouvy objednatele:  
 
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen 

„občanský zákoník“) mezi smluvními stranami, kterými jsou: 
 
 

I. 

SMLUVNÍ STRANY 
 
 

 
 

Název 
společnosti: 
Zastoupená: 

Sídlo: 

IČ: 
DIČ: 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:  

Tel./fax: 
D.schránka: 

 

 

 
Město Holice 
Mgr.Ondřej Výborný, starosta města 
Holubova 1, 534 01 Holice 

00273571 
CZ00273571 
KB Holice 
19-1628561/0100 
466741200 
hwkbrgj 
 

Zástupce v jednání :     
a) smluvních :  Mgr.Ondřej Výborný, starosta města 
b) technických :           Petr Voženílek 
 

jako objednatel na straně jedné 
 
a 

 
 

 

Název společnosti: 
Zastoupená: 

Sídlo:         

IČ: 
DIČ: 

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Tel./fax: 
E-mail: 

 
Zástupce v jednání : 

a) smluvních : 
b) technických : 

 
 

MDS projekt s.r.o. 
Ing. Janem Bursou, jednatelem společnosti 
Försterova č.p. 175, 566 01 Vysoké Mýto 

274 87 938 
CZ 274 87 938 
Česká spořitelna, a.s. Praha 
1212900339/0800 
+420 465 322 451 
mds@mdsprojekt.cz 

 
 
Ing. Jan Bursa, jednatel společnosti 
Ing. Jan Bursa 

jako zhotovitel na straně druhé 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Objednatel 

Zhotovitel 

mailto:mds@mdsprojekt.cz
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II. 
VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE 

 

2.1.     Zhotovitel se Smlouvou zavazuje v rozsahu a za podmínek Smlouvy řádně a včas provést na svůj náklad a  
nebezpečí pro Objednatele vypracování diagnostického průzkumu a statického výpočtu zatížitelnosti na   
akci „Holice most M-06 - ulice Puškinova.  
  

 
2. 2.  Název stavby: Holice most M-06 - ulice Puškinova   
 Objednatel: Město Holice 

 
 

III. 
PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

 
 

3.1. Předmětem této smlouvy je vypracování diagnostického průzkumu a statického výpočtu zatížitelnosti – 

viz. příloha Nabídka 293/2019 
3.2. Rozsah předmětu smlouvy: 
                       -    Diagnostický průzkum nosné kce. 

- Statický výpočet zatížitelnosti podrobným výpočtem dle ČSN 73 6222 a TP 200 
- Výsledkem statického výpočtu zatížitelnosti bude hodnota zatížitelnosti nosné konstrukce ve 

stávajícím stavu  

- Popis a prezentace závěrů z diagnostiky, statického výpočtu zatížitelnosti se shrnutím závěrů  
a doporučení pro opravu a rekonstrukci mostu 

3.3 Zhotovitel vypracuje předmět plnění svým jménem a na vlastní zodpovědnost. 
 
 

IV. 
DOBA PLNĚNÍ 

 
4.1 Termín plnění předmětu smlouvy je dohodnut následovně:  

 

           2 x čistopis dokumentace a 1 x v el. podobě        do 31.3.2020 
 
 

4.2 Zhotovitel splní smluvní závazek řádným vypracováním předmětu smlouvy a jejím odevzdáním 

objednateli. 
 

 
V. 

CENA 
 

5.1     Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu se Smlouvou cenu dle dohody 
smluvních stran: 

   

Cena bez DPH  58 440,-Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“). 

 

DPH činí 12 272,40 Kč. 

 Sazba DPH je 21 %.  

 
Cena včetně DPH činí 70 712,40 Kč. 
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VI. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
 

6.1 Po skončení a předání díla dle čl. 3.1. objednatel uhradí cenu na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví 
a odešle objednateli. 

6.2 Fakturu zhotovitel vystaví do 14 dní po předání díla dle bodu 3.1. 
6.3 Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů ode dne doručení. 
6.4 Faktura bude obsahovat: 

  - označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo,IČ, 
  - číslo smlouvy 
  - číslo faktury, 
  - den odeslání a den splatnosti faktury, 
  - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má úhrada provést, 
  - fakturovanou sumu včetně DPH 

  - označení díla, razítko a podpis oprávněné osoby, 

   
6.5 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti, uvedené v této smlouvě, objednatel je oprávněn 

vrátit jí zhotoviteli jako neúplnou na doplnění. 
 

VII. 
ZÁRUČNÍ DOBA – ODPOVĚDNOST ZA VADY 

 
7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotoven podle podmínek, stanovených ve 

smlouvě a že po dobu běhu záruční lhůty bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 
7.2 Záruční doba (týkající se předmětné dokumentace) je 3 roky a začíná plynout ode dne odevzdání 

dokumentace bez vad objednateli. 
7.3 Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady dokumentace do 7 dnů od uplatnění oprávněné reklamace 

objednatele. 

 
VIII. 

SMLUVNÍ POKUTY 

 
8.1 Jestliže zhotovitel nesplní předmět smlouvy, uvedený v bodě 3.1 v termínu dle bodů 4.1 a 4.2, zaplatí 

smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny uvedené v bodě 5.1 za každý den prodlení. Obdobně objednatel 
zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výší 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. 

 
 

IX. 
DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

 
 

9.1 Zhotovitel zpracuje a dodá objednateli v rámci dohodnuté ceny dle čl. V. dokumentaci v počtu 6 
vyhotovení. 

9.2 Zhotovitel na žádost objednatele dodá vícetisky dokumentace podle potřeby. 
9.3 Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy, 

technické a technicko-kvalitativní podmínky a sjednané podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit 
pokyny objednatele. 

9.4 Práce budou provedeny v kvalitě a s technickými parametry, které jsou obvyklé pro daný účel. 

9.5 Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne jiným fyzickým či právnickým osobám informace o výsledku své 

činnosti. 
9.6 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat živnost v rozsahu čl. III. této smlouvy. V případě, kdy 

objednatel o to požádá, je zhotovitel povinen umožnit mu nahlédnout do živnostenského listu nebo do 
výpisu z obchodního rejstříku. 

 
X. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 



 
 

Smlouva o dílo            č. 293/2019 

10.1 Tato smlouva vzniká projevením souhlasu obou smluvních stran s celým jejím obsahem. Souhlas musí být 
písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti 
dnem podpisu smluvních stran.    

10.2  Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných dodatků vzájemně odsouhlasených  
oběma smluvními stranami.  

10.3 Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu. Dvě vyhotovení si  
ponechává objednatel a dvě zhotovitel. 

 
 
 

 
 
Ve Vysokém Mýtě dne  13.11.2019                 V Holicích dne   
 

 
Zhotovitel:         Objednatel: 
 

 
 
 
 
 
 

……………………………………….                    ……..…………………………………… 
 Ing. Jan Bursa                  Mgr.Ondřej Výborný             
      jednatel společnosti                    starosta města   
         
     
 
 


