
SMLOUVA O DÍLO Č. CG/2019
uzavřená podle § 563 - 565 a § 566 - 576 zákona č. 513/91 Sb., Obchodního zákoníku ve znční
pozdějších předpisů,
popřípadě pode § 631 - 656 a § 724 - 741 zákona č. 40/64 Sb., Občanského zákoníku ve znění
pozdějších předpisů,
v souladu s ustanovením zákona č. 121/2000 Sb., Autorského zákona

Objednatel : Město Soběslav, nám. Republiky 59/1
zastoupené starostou Ing. Jindřichem Bláhou

IČ : 00252921
DIČ: CZ00252921
Bankovní spojení : ČS pobočka Soběslav, č.ú.

Zhotovitel : Ing. jiří Lagner, Na Ohradě 441/II, 392 01 Soběslav
IČ: 10326227
Bankovní spojení : KB Tábor, Č.ú.

LPŘEDMĚT PLNĚNÍ:
SOBĚSLAV - KOMUNIKACE, PARKOVIŠTĚ A CHODNÍKY U DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE

SO 101 - Komunikace a parkoviště, SO 102 - Chodníky
- projektová dokumentace pro společné povolení (územní a stavební řízení)

a pro provedení a zadání stavby vČetně polohového a výškového doměření do
technické mapy
Rozsah stavby: parkoviště pro osobní auta celkem 19míst, příjezdová komunikace

k parkovišti, chodníky dle studie var,M2, úp'avy vstupů do loděnice včetně terénních schodů,
odvodněni komunikací, přeložky a ochrana stávajících kabelů, terénní úpravy přilehlých
ploch.

Obsah dokumentace dle vyhl. Č.405/2017 Sb,: Průvodní zpráva, souhr. řešení, tech.
zpráva, přehledná situace 1:10000, zákres do katastrální mapy 1:500, koordinační situace
1:250, vytyčení, odvodněni, dopravní značení, dopravní inženýrská opatření během stavby -
DIO, vzorové příČné řeq' 1:50, příČné řezy 1:100, dokladová Část včetně vyjádřeni správců
inŽ.sítí a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, zásady organizace výstavby,
položkový výkaz výměr a položkový rozpočet - vše v šesti vyhotoveních + lx digitálně
v provedení odpovídajícím ustanovení vyhl. č. 405/2017 Sb.

II, PODKLADY : Digitální technická mapa města Soběslavi.

iil TERMÍN PLNĚNÍ : Zhotovitel se zavazuje předat dílo uvedené v odst. I do 31. l. 2020.

IV. CENA : Smluvní cena dle propoČtu :
Cena projektových a inženýrských prací dle ČI. I celkem :

C = 4 500.000,- X 7% X (1% + 26% + 24% + 4%) = 173.000,- Kč
- snížení zákl.ceny za jednostupňovou dokumentaci a sleva projektanta :

-5% - 20% = -25% ..... - 43.250,- Kč
129.750,- KČ

( Poznámka : Zhotovitel není plátcem DPH.)

Zhotovitel nepožaduje zálohu před zahájením prací.
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Změna ceny je možná na základě dodatku k této smlouvě, dojde-li ke změnám díla vyvolaným
nový'ni požadavky objednatele, změnou podkladů nebo dodatečnými požadavky, vzešlými z
územního řízení
Cena díla bude uhrazena po řádném předání a převzetí díla v rozsahu dle smlouvy- Splatnost faktury
je 15 dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli.
Cena díla je cenou celkovou a koneČnou a zahrnuje veškeré nezbytné náklady k řádné realizaci díla.

V. ZVLÁŠTNÍ UjEDNÁNÍ:
Zhotovitel předem výslovně souhlasí s ohledem na zákon 106/1999 a v souladu se zák. 101/2000 Sb.
s využitím jeho osobních údajů zadavatelem pro účely vnitřní potřeby a dále pro informování
veřejnosti o jeho činnosti. Za tímto účelem konstatuje objednateli souhlas s možným zpřístupněním či
zveřejněním této smlouvy.
Objednatel je oprávněn použít dílo - předmět této smlouvy - výlučně k účelům vyplývajícím z této
smlouvy. Jeho jiné užití, zejména přenechání díla k užívání jiným subjektům, je podmíněno písemným
souhlasem zhotovitele.
Zhotovitel předloží na požádání potvrzení o řádném pojištění pro připadnou odpovědnost z titulu
náhrady Škody vzniklé s plněním této smlouvy, to je za Škody vznikající z veškerých omylů,
opomenutí či nedbalosti při výkonu činnosti v rámci této smlouvy.

Součástí zakázky není obstarání stavebního povolení
Objednatel bude hradit případné studie, posudky, a správni poplatky potřebné pro vydání
stavebního povolení.

VI. SMLUVNÍ SANKCE A POKUTY :
Nedodrží - ii zhotovitel zaviněně termín předáni dokumentace nebo jejích částí, je
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení, který se vztahuje
plnění.
Neuhradí - ii zadavatel řádně v souladu s touto smlouvou vzniklé platby včas
splatnosti, budou jeho platby zatěžovány smluvní pokutou ve výši 0,05% z dlužné
den prodlení.

VIL ZÁRUKA KVALITY :
Zhotovitel garantuje kvalitu díla po dobu 72 měsíců od předáni díla objednateli.

povinen zaplatit
k příslušné části

ve lhůtě jejich
Částky za každý

VIIL VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ :
Dílo bude provedeno podle všech platných a doporučených norem a v souladu s odsouhlasenými
záměry a požadavky zadavatele.
Smluvní strany se shodují, Že uskutečňování předmětu této smlouvy vyžaduje od obou účastníků
vzájemnou součinnost a informovanost.
Smlouvu lze doplnit a měnit pouze formou písemných dodatků.
Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno
podepsané vyhotovení.

V Soběslavi
Objednatel:

dnem1. 2019 V Soběslavi
Zhotovitel :

dne l. 11. 2019
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