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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená niže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Číslo smlouvy o dílo - objednatel: .QQ32/&2O
Číslo smlouvy o dílo - zhotovitel: 2200606

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel:
Adresa:
Zastoupeno:
Zastoupeni:
· ve věcech smluvních:
· ve věcech technických:

&,
Č. ú.:
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:
Adresa:
Provozovna:
Korespondenční adresa:
Zastoupena:

Zastoupeni:
· ve věcech smluvních:
· ve věcech technických:IČO:
DIČ:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
Firma zapsána v obchodním
52262
(dále jen zhotovitel)

Město Vsetín
Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města

Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
Petr Findeis, stavební technik pověřeného odboru
00304450
CZ00304450

1M-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.
Vodní 1, BRNO, 602 00
Ohrazenická 169, 530 09 Pardubice
Vodní 1, 602 00 Brno

jednatel společnosti

276 89 328
CZ27689328 '

rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně., odd. C., poI.

NÁZEV Technická studie rekonstrukce mostu ev.č. VS-01-Tem

0

Základní ustanoveni
1. Smluvní strany proh|ašljjí, že údaje uvedené v ČI. l této smlouvy a taktéž oprávnění

k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavřeni smlouvy. Smluvní strany
se zavazují, že změny dotčených údajů oznámi bez prodlení druhé smluvní straně. Strany
prohlašujI, že osoby podepisujÍcÍ tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.



l
l

,l

," 2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plněni podle této
,,l smlouvy.

' Předmět plnění
' 1, Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele dílo níže uvedeného obsahu v

uvedeném rozsahu a vykonat další uvedené služby.
2. Předmětem smlouvy je rovněž odborná technická, tvůrčí a jiná činnost zhotovitele, hmotné

zachyceni jejich výsledků, poskytnuti výhradní licence k užiti výsledků činnosti zhotovitele,
včetně jejich hmotného zachycení objednateli a poskytnuti součinnosti (odborné technické
pomoci) objednateli v rámci zadávacího řízeni při výběru zhotovitele navazujÍcÍch
projektových dokumentací - vyjasňování dotazů uchazečů o veřejnou zakázku, příprava a
zpracování podkladů pro odpovědi objednatele (jako zadavatele zakázky) v rámci
dodatečných informaci a poskytování vysvětleni k zadávací dokumentaci.

3. Součástí závazku provést dílo jsou rovněž takové práce, výkony a činnosti, které byt' nejsou
ve smlouvě výslovně uvedeny, zhotovitel o nich s ohledem na své odborné znalosti a
zkušenosti ví, vědět mohl a měl nebo je měl předpokládat, neboť' jejich provedeni je
nezbytné pro řádné a včasné splnění požadavků objednatele uvedených v této smlouvě.

4. Předmětem díla je nTeChnická studie rekonstrukce mostu ev.č. VS-01-Tem".
5. Cílem technické studie bude určit rozsah a způsob rekonstrukce mostu. Technická studie

bude podkladem pro zpracováni navazujÍcÍ projektové dokumentace pro územní řIzení,
stavební povolení.

6. Technická studie bude spočívat v následujicich činnostech:
a) Projednáni požadavků objednatele na nosnou konstrukci mostu (zda bude most

jednopruhový nebo dvoupruhový, umístěni chodníků, stávající a výhledové
dopravní zatIženi).

b) Projednáni požadavků objednatele na řešeni silnice na předpolí mostu a jeho
rozsahu.

c) V závislosti na požadavcích objednatele na rozsah technického řešení bude
zjištěn rozsah nutné úpravy technologických zařIzenI (přeložky inženýrských
sIti).

d) předběžný návrh požadavků výluk na železnici.
e) Vést jednání s dotčenými účastníky při zpracování TST stavby (především

Město Vsetín, správci technické infrastruktury a SZOC). Předpokládáme dvě
výrobní jednání. Jedno výrobni jednání vstupní a jedno závěrečné před
odevzdáním TST.

7. Výsledkem TST bude upřesněni technického řešeni a rozsahu pro zadáni rozsahu přípravy
stavby především s ohledem na proveditelnost a účelnost a bude spočívat především:

a) Technický návrh mostu v rozsahu studie:
1. Situace 1:500
2. Půdorys mostu 1:100
3. podélný řez mostu 1:100
4. příčný řez mostu 1:100
5. vzorový příčný řez silnice 1:100

b) Průvodní zpráva
- popis technického řešeni
- specifikace dalších průzkumů nutných pro zpracováni dalších stupňů PO

C) Odhad nákladů
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IV.
Doba a místo plnění

1. Požadovaná dodací lhůta: termín předání studie: do 60 dni od podpisu smlouvy
2. Místem pro předání předmětu smlouvy je budova Městského úřadu Vsetín, pokud nebude

objednatelem stanoveno jinak.

VI.
Předání díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Není-li stanoveno smlouvou jinak, řidl se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran
přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku.

2. Dílo bude zhotoveno a objednateli předáno v terminech uvedených v či. V. smlouvy.
Předání a převzetí díla bude provedeno ve smluveném terminu osobně nebo poštou v sIdle
objednatele.

3. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez zjevných
vad a nedodělků. O předáni a převzetí díla (jeho části) zhotovitel sepíše předávací protokol,
ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli. Protokol bude
vypracován při řádném předáni čistopisu.

4. Zhotovitel bere na vědomi, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen
ani při vynaloženi veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré
údaje v architektonické studii. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel za správnost a úplnost
architektonické studie, aby byla dostatečným podkladem pro zpracováni dalších
projektových prací, navazujícIch stupňů projektové dokumentace nebo jiných dokumentaci
a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že architektonická studie byla Objednatelem
převzata bez jakýchkoliv výhrad.

5. Kontrola díla objednatelem se týká prověření, zda s ohledem na znalosti objednatele
dňo/dokumentace nemá zřejmé vady a nedostatky, zda obsahuje všechny požadované
části a zda splňuje uživatelské požadavky dle této smlouvy a podmínek výběru zhotovitele
projektu. Objednatel zejména není povinen přezkoumávat výpočty nebo takové výpočty
provádět, zkoumat technická řešení a ani za ně nenese odpovědnost ani neručí. V případě
skrytých vad nebo technických řešení, která jsou v rozporu s ČSN nebo jinými závaznými
předpisy, se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za škody.

6. Dílo (dále též »Studie') bude zpracována tak, aby grafická i textová část této dokumentace
byly jednoznačně v souladu.

7. Vlastnické právo k jednotlivým dokumentacím a dalším dokumentům, které jsou
předmětem díla a nebezpečí škody na nich, přechází na objednatele okamžikem jejich
protoko|árnjho předáni a převzetí objednatelem.

8. Tato Smlouva pokrývá výhradní, časově neomezené a převoditelné právo užití díla,
respektive jednotlivých části díla tak, jak budou zhotovitelem dokončeny nebo předány v
rozpracovaném stavu ve prospěch objednatele, včetně veškeré souvĹsejÍcÍ dokumentace
za podmínek stanovených touto Smlouvou a autorským zákonem. Právo dílo užit podle
předchozí věty zahrnuje všechna oprávněni dle ustanoveni § 12 zákona č. 121/2000 Sb.,
o právu autorském, o právech souvisejÍcÍch s právem autorským a o změně některých
zákonů (autorský zákon). Objednatel je oprávněn dílo užít jakýmkoliv způsobem, v rozsahu
bez jakéhokoliv omezeni (zejména co do množství, místa, času), ke všem účelům (např. ke
zpracováni projektové dokumentace či dokumentaci pro stavby umist'ované a stavěné v
zájmovém území, pro poskytnuti podkladů pro výběr zhotovitele stavebních prací, pro
poskytnuti dokladů zhotoviteli stavebních prací v souvislosti $ realizací předmětného díla,
pro prováděni stavebních prací předmětného díla). Zhotovitel uděluje objednateli souhlas,
aby nejen dílo zveřejnil, a to jakýmkoliv způsobem, a to po celou dobu trvání autorského
práva k dílu, bez omezeni rozsahu množstevního, technologického, teritoriiMniho,
časového, počtu uživatelů nebo míry užívání, ale i oprávnění dílo zpracovat, upravit,
spojovat s jinými díly, zařazovat do díla souborného, i aby na jeho základě vytvořil dílo nové
(veškeré výše uvedené dále jen ,Licence"). Součástí Licence je rovněž neomezené právo
objednatele poskytnout třetím osobám podlicenci k provedení jakýchkoliv změn nebo
modifikací díla, a to i prostřednictvím třetích osob. Je na vůli objednatele, zda a event. v
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Ťjakém rozsahu dílo zveřejní nebo bude dílo užívat, resp. bude uplatňovat další práva v

rozsahu výše uvedeném, přičemž nezveřejnění díla či neužívánÍ díla nelze považovat za
nevykonáváni či nedostatečné vykonávání majetkových práv k dílu. Zhotovitel poskytuje
výhradní licenci k dílu ve smyslu § 2358 a násl. občanského zákoníku, zaručuje, že vůči
objednateli nebudou uplatněny nároky majitelů autorských práv či jakékoli nároky třetích
osob v souvislosti s užitím díla (autorská, práva příbuzná právu autorskému, patentová, k
ochranné známce, práva z nekalé soutěže, osobnostní, vlastnická aj.) a zavazuje se, že
sám nepoužije ani neposkytne žádné třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu
objednatele práva k užiti díla, resp. jakékoliv části díla, provedeného dle této Smlouvy.
Cena za poskytnuti takové licence je již zahrnuta v ceně díla. Smluvní strany se dohodly na
výslovném vyloučeni § 2370, § 2372 odst. 2, § 2378 a § 2382 občanského zákoníku.
V případě, že dílo porušuje nebo poruší práva třetích osob ve smyslu porušeni práv
autorských, zhotovitel odškodni nárokujÍcÍ třetí osobu, a na vlastní náklady bude i v případě
toliko domnělého porušení bránit objednatele, pokud jej k tomu zmocní, proti všem nárokům
z porušeni vlastnických práv a práv duševního vlastnictví uplatněných třetí osobou, které
mohou vyplynout z užití plnění, a dále zaplatí vzniklou škodu a náklady, včetně nákladů
právního zastoupeni.
Pokud následná dokumentace nebo stavba nebude dle díla realizována bez odkladu a dílo
v průběhu času zastará tak, že bude mimo jiné s ohledem na platnou právní úpravu nutné
jeho doplnění nebo přepracování, dává tímto zhotovitel výslovný souhlas k tomu, aby dílo
aktualizovala, doplnila nebo přepracovala jakákoliv osoba dle výběru a úvahy objednatele,
a to bez jakýchkoli zásahů nebo bez jakýchkoli omezení a nároků ze strany zhotovitele (k
tomuto tímto dává zhotovitel výslovný souhlas).

Objednatel je povinen respektovat osobní práva autorská a zdržet se užiti díla způsobem
snÍžujÍcÍm hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení.

9. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřehy jakékoliv třetí osoby a ani pro
vlastni podnikáni. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských
děl tak, aby splnění poskytnuti nebo převodu práv nebránily žádné právni překážky.
Zhotovitel není oprávněn k provedeni jakýchkoliv právních úkonů omezujÍcÍch užití díla
objednatelem nebo zak|ádajÍcÍch jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob než
jaké jsou stanoveny touto smlouvou.

VII.
Prováděni díla

1. Zhotovitel je zejména povinen: '
1. 1. provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovÍdají obecně závazným

právním předpisům ČR,
1. 2. dodržovat při provádění díla rovněž všeobecně závazné právni předpisy Evropské

unie, technické specifikace a normy,
1. 3. dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady objednatele,

zápisy a dohodami smluvních stran a vyjádřeními správců sIti a dotčených orgánů
státní správy,

1.4. provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
1.5. účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se

předmětného díla a řídit se při provádění díla jeho pokyny a poskytnout mu
požadovanou dokumentaci,

1.6. na vyžádáni objednatele podávat zprávy o stavu provádění díla elektronickou
nebo písemnou formou (dle pokynů objednatele),

1.7. neprodleně, nejpozději ná$|edujÍcÍ pracovni den poté, kdy příslušná skutečnost
nastane nebo zhotovitel zjisti, že by nastat mohla, písemně informovat objednatele
o skutečnostech majícIch vliv na plněni smlouvy.
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2. Pokud v průběhu provádění dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná
ze smbvních stran a které mohou mít vliv na cenu nebo termín plnění, zavazují
se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu.

VIII.
Cona díla

1. Cena za dílo dle článku Ill. byia dohodou smluvních stran stanovena takto:
Cena v KČ bez ňPkl v KČ (?10/^\ Cena včetně DPHČ"'"D'p:Č be" DPH V Kč (21%) C"" 'č"KŽě DPH V

CENA CELKEM V Kč 194.000,- 40.740,- 234.740,-

2. Součásti sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné
pro řádné a úplné provedení předmětu veřejné zakázky.

3. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a
to až do doby ukončení plnění předmětu smlouvy.

4. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a platná po celou dobu platnosti smlouvy.
5. Změna dohodnuté ceny je možná v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla

vymezeného touto smlouvou z důvodů |ežÍcÍch na straně objednatele. Úprava se provede
4 dodatkem k této smlouvě o dílo. V případě rozšÍřenl rozsahu prací musí být dodatek

uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezeni rozsahu prací
požadovaných objednatelem, se snÍžÍ cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla
bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části
díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené
práce nebo činnosti.

lX.
Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Cena za dIlo bude uhrazena na základě předání předmětu smlouvy.
3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je faktura, které budou mít náležitosti daňového

dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,faktura").

4. Lhůta splatnosti faktury činí 21 kalendářních dnů ode dne nás|edujÍcÍho po dni doručeni
faktury objednateli. Faktura bude doručena doporučenou poštou nebo osobně na
podatelnu objednatele proti písemnému potvrzení. stejná lhůta splatnosti pIati i při placeni
jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.).

5. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle ČI. VI., odst.
3 této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude
uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá.

6. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro účetní doklad obsahovat také:
a) číslo a datum vystavení faktury,
b) číslo smlouvy a datum jejího uzavřeni, číslo zakázky
c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádřeni,
d) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno,
e) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dílo (jeho část)

přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury),
f) lhůtu splatnosti faktu[y,
g) název, sídlo, IČ a DIC objednatele a zhotovitele,
h) označeni odboru, který akci likviduje (odbor ÚP, stavebního řádu a dopravy),
i) jméno a vlastnoručnI podpis osoby, která fakturu vystavila, kontaktní telefon.

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti
vrátit fakturu druhé smluvní straně k provedeni opravy s vyznačením důvodu vráceni.
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8.

1.

2.

3.

Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury
zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode
dne doručeni nové faktury objednateli.
Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem připsání přIslušné částky na účet
zhotovitele.

X.

4.

Odpovědnost za škodu
Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustaveními občanského zákoníku, nestanoví4i
smlouva jinak.
Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného
díla, a to v plném rozsahu.
Zhotovitel vystupuje při realizaci díla jako odborník dle ustanoveni § 5 zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku, a je tak povinen nahradit objednateli škodu dle ustanovení §
2950 stejného zákona, způsobí4i ji neúplnou nebo nesprávnou informací nebo škodlivou
radou danou za odměnu v záležitosti svého vědění nebo dovednosti.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvráceni škody nebo k jejímu
zmírněnL

XI.
Vady díla a záruční podmínky

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,
příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahujÍcÍ se k provedeni
díla.

2. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámi zhotoviteli její výskyt,
vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení,
má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, pokud v oznámení neuvede jinak.

3. Zhotovitel započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději do jednoho dne ode dne
doručení písemného oznámeni o vadě.

4. Provedenou opravu vady díla předá zhotovitel objednateli v dohodnutém terminu
písemným protokolem.

5. Pokud strany termín odstranění vady nedohodnou, vyhrazuje si objednatel právo určittento
termín formou doporučeného dopisu adresovaného zhotoviteli, přičemž termín k
odstranění vady bude určen v přiměřené lhůtě vzhledem k povaze a rozsahu vytčené vady.

6. Provedenou opravu zhotovitel písemně předá objednateli.
7. Smluvní strany se dohodly, že záruka se nevztahuje na vady, které prokazatelně způsobil

objednatel. Zhotovitel nenese odpovědnost dále za 'vady, jež byly způsobeny vadností
pokynů objednatele, pokud zhotovitel před realizaci těchto pokynů upozornil objednatele
na jejich vadnost ve smyslu příslušného článku této smlouvy.

8. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku
smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiné firmy (společnosti).
Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstraněni vady, a to do tří dnů od předloženi
jejich vyúäování objednatelem. Pokud zhotovitel prokáže, že za odstraněnou vadu neručí,
je objednatel povinen zhotoviteli uhrazenou částku za odstranění vady uhradit v plné výši,
a to do tří dnů ode dne doručení prokázáni o tom, že za vadu neodpovídá.

9. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem předáni díla na základě
písemného předávacího protokolu a činí 36 měsíců.

10. Zhotovitel se zavazuje v době zpracováni studie a po dobu její záruční lhůty upozornit
písemně objednatele na změnu právních předpisů a technických norem, které mají vliv na
již dokončené dílo - studii, včetně uvedení možných dopadů na dílo. Objednatel může
zadat přepracování díla u zhotovitele.
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XII.
Smluvní pokuty

1, Pokud zhotovitel poruší jinou další povinnost vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy, je povinen uhradit
objednateli smbvni pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý případ tohoto porušeni
zvlášť' a den, po který dané porušeni povinnosti trvá.

2. V případě prodlení s placením faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

3. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne před řádným
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvni pokutu, pokud vznikl dřívějšhn porušením
povinnosti.

4. SMuvní pokuty je objednatel i zhotovitel oprávněn započíst proti pohledávce druhé
smluvní strany.

5. Škodou se rozumí i penalizace, kterou objednatel bude muset uhradit z titulu prodlení
zhotovitele s dokončením prací.

6. Zhotovitel předloží objednateli před zahájením prováděni díla nebo na požádání kdykoli
později během prováděni díla potvrzeni o tom, že je řádně pojištěn pro připadnou
odpovědnost z titulu náhrady škody vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy.

7. Odpovědnosti za škodu, která má být pojištěna, se rozumí škody vznikajÍcÍ z veškerých
omylů, opomenutí či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy s ohledem na
pojišt'ovaci podmínky pojišt'ovny; odpovľdajÍcÍ pojistná smlouva bude udržována v platnosti
od data zahájení provádění díla až do uplynuti lhůty odpovědnosti za škodu sjednané touto
smlouvou, a to od data ukončeni činnosti zhotovitele stanoveným touto smlouvou.

8. Škoda musí být uhrazena v plném rozsahu, tedy i v případě, kdy přesahuje výši smluvní
pokuty.

XIII.
Závěrečná ustanoveni

1. Strany stvrzují, že tato smlouva obsahuje jejich úplnou dohodu a že neexistují žádná jiná
ujednání, ústní či písemná, která by dále upravovala předmět této smlouvy. Pokud by
takováto ujednáni existovala, jsou tímto zrušena a nahrazena beze zbytku touto
smlouvou.

2. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných listinných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. jiným způsobem nelze smlouvy
upravit. Smluvní strany se výslovně dohodly na vybučení aplikace ustanovení § 582 odst.
2 občanského zákoníku upravujÍcÍ možnosti sjednat změnu smlouvy neformálně, a to
poskytnutím plnění. Smluvní strany výslovně vylučují, aby tato smlouva byla doplňována
či měněna jinou formou, než jak je stanoveno v tomto odstavci smlouvy.

3. Smluvní strany se odchylně od ustanoveni § 1740 odst. 3 zákona dohodly, že odpověď
na návrh na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění
podmínky nabídky, není přijetím nabídky, ale považuje se za odmítnutÍ původního návrhu
a za nový návrh.

4. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit peněžité pohledávky z této smlouvy, ani jejich
část, na třetí osobu.

5. Platnost smlouvy je možné ukončit písemnou listinnou dohodou smluvních stran.
6. Smluvní strany se dohodly, že smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy

pro její podstatné porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením
smlouvy se rozumí zejména:

6.1 neprovedeni díla ve sjednané době plněni,
6.2 nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají

provádění díla,
6.3 neuhrazeni ceny díla objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazeni

dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 15 dnů po
doručení první výzvy.
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7. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o skutečnosti, že má v
evidenci dani zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla,
místa podnikání či bydliště zhotovitele, a to až do doby úplné úhrady ceny díla.

8. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla.
Objednatel bude povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly
součástí díla a rozpracovanost díla, Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví
vzájemná práva a povinnosti.

9. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
osobám.

10. Smluvní strana není oprávněna bez souhlasu druhé sMuvni strany postoupit svá práva a
povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

11. Smluvní strany se podle § 89a o.s.ř. dohodly, že majetkové spory z této smlouvy, které se
nepodařilo odstranit vzájemným jednáním, předloží k rozhodnuti místně příslušnému
soudu podle sídla objednatele.

12. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro
její platné uzavřeni stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona) a usnesením

" Rady města Vsetín č. 48/9/RM/2015 ze dne 18. 5. 2015.

13. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Sb., o registru smluv (dále ,registr smluv"). Zhotovitel souhlasí
zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech
jejím uzavřením swvisejicích. Tato smlouva podléhá povinnosti
smluv.

poskytování informací
a zákona č. 340/2015

se zpřístupněním či
jednání a okolnosti s
zveřejněni v registru

14. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
okamžikem uveřejněni v registru smluv.

1 5. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě
vyhotoveni.

Příloha: Kalkulace nákladů ze dne 10. 1. 2020

l
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Město Vsetín

starosta

za zhotovitele:
v Brně, ne g. '&1 äej

1M'-Projekt,
inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.

jednatel společnosti
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r 1. ldenMkačnl údaje zhotovftele:
Název : 1M-Pmjekl, inžanýrskón a mostní konslrukce, s.r.o.
Sídlo : Vodní 1, 602 00 Brno
Provozovna: Ohrazenická 169, 530 09 Pardubice
Korespondenční adresa " Vodnl 1, 602 00 Brno
IČ. 276 89 328
DIČ: CZ27689328
Banka:
Adresa:
č.ú '

Kalkulam mimů

2. Rozeah
Technická studie rekonstrukce mostu ev,č, VS-01-Tem Cílem lechnickě studie bude určit rozsah a způsob

2.1 mkonslmkce mostu. Technická studie bude podkladem pro zpracování navazujtcí projok(ové dokumonlace pro
územní řízení, stavební povoĹenÍ a zadáni stavby

2.2 Technická studie bude spočíval v nás|edujÍcľch činnostech "
a) PWednánf požadavků objednatele na nosnou konslrukci mostu (zda bude most jednopmhový nebo
dvoupmhový, urnislěnI chodníků, stávající a výhledové dopravní zatížení).

b) projednáni požadavků objednatele na řešeni silnice na pMWi mostu a jeho rozsahu

C) V závislosli na požMavdch otýednatele na rozsah technického řešení bude zjištěn rozsah nutné úpravy
technobgických zařizeni (pkbZky inženýrských síti)

d) předběžný návrh požadavků výluk na železniá.

e) vést jednání s dotčenými účaslrúky pň spracovánf TST stavby (především Město Vsetín, správa technické
infrastruktury a SZOC). Předpokládámo dvě výrobni jednání jedno výrobní jednání vstupní a jedno závěrečné
před odevzdáním TST.
Výsldkem TST bude upksnéní technického řešeni a rozsahu pro zadání rozsahu přípravy stavby především s

2·2 ohledem na provechtelrmt a účelnost a bude spočívat především

a) Tgchnický návíh mostu v rozsahu s(udig :
1. Situace 1:500
2. Půdorys mostu 1.100
3. podélný řez mostu 1'100
4. příčný řez mostu 1-100
5 vzorový příčný kz silnice 1:100
b) Průvodní zpráva
- popis lechnického řešeni
- specifikace dlašľch průzkumů nutných pro zpracováni dalších stupňů
PD
C) Odhad nákladů

3. Stupeň projektové dokumentace
3.1 Technická sludle (TST)

4. Termín dodání
4.1 TST 60 dnů od oYednárň

5, Cenová kalkuIace

ČHlo

e
1

2

2

3

4

5

výkonov6 fáze ' CELKEM

Technická ďudlô

výrobní jmmm u objednatek (VsUň) 16 000,00 Kč

|Vstu pni podkkdy (inženýeké Mté. prohNdke místa gWvby, zRkladni oměNri( konstrukce, ) 8 000.00 Kč

lVyprac3vanl TST 144 500,00 KČ

Projednaní TST v průběhu zpracováni 25 500,00 KČ

|Reprcgrafické přů® - koncept Pouze ďiQ itálně vb formátu ' pdf

|ReprD0rucké prác» - čislopi6 , 4 parť

A CELKEM (bez DPH)

B DPH
.

C CELKEM (vUtnô DPH)

194 000,00 Kč

21% 40 740,00 KC

234 740,00 Kč

(
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V Brně 10,01 2020
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