
SMLOUVA O DiLO é. MUHO-SML/014/2020

Uzavfené podle § 2586 a nésledujicich zékona (‘1. 89/2012 8b., obéanského zékom’ku, ve znéni
pozdéjéich pfedpisfi (déle jen ,,OZ“), zékona éislo 183/2006 8b., 0 fizemnim plénovéni a
stavebnim fizem’, ve zném’ pozdéjéich pfedpisfi (stavebni zékon), a zékon 6. 13/1997 8b., 0
pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéj§10h pfedpisfi.

Smluvni strany
1 . Objednatel:
Mésto Holice
se sidlem: Holubova 1, 534 01 Holicc
zastoupeny: Mgr. Ondfejem Vybomym, starostou obce
16:: 00273571
tel.: +420 466 741 211
e-mail: llolicegmmestoholice.cz
bankovm’ spojeni: Komeréni banka, a.s.
éislo uétu: 19—1628561/0100
Osoby oprévnéné jednat:

Ve vécech smluvnich Mgr. Ondfej Vy'borny'
Ve vécech technickjrch Ing. Karel Vrbata, 111g. Oldfich Chlanda

2. Zhotovitel:

éISTA PRiRODA VY'CHODNiCH (:ECH 0.p.s.
se sidlem: Tovérni 1112, 537 01 Chrudim 4
zapsén V obchodm'm rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Hradci Krélové, spis. znaéka O 206
zastoupeny: Tomééem Kaéparem, Feditelem obecné prospé§né spoleénosti
16:: 28771648
DIC: neni plétcem DPH
181.: +420 724 758 459
e-mail: tomas.kaspar(£i>cistaprir0da.cz
bankovni spojeni: CSOB a.s.. poboéka Chrudim
éislo uétu: 230497294/0300

uzaviraji tuto smlouvu 0 d110, kterou se zhotovitel zavazuje provést dilo specifikované
v élz’mku 1 1610 smlouvy a objednatel zaplatit cenu podle élénku II této smlouvy za fédne’
a Véasné provedeni dila.

S.

Zhotovilel bude pfi provétdém’ dila postupovat sodbomou pééi. Dodévky, préce
a sluiby, které jsou pfedmétem této smlouvy, zhotovitel dodé nebo provede V takovém rozsahu
a jakosti, aby vysledkem bylo kompletm' d1’10 odpovidajici podminkém stanovenym touto
smlouvou a uéelu pouiiti.



C‘lének l
Predmét dila

Predmétem dila je vypracovéni projektové dokumentace pro realizaci V6. poloikového
rozpoétu a Vykazu vymér na akci

,,H01ice — vyuiiti sréikow‘ch vod“

V rozsahu dle dokumentace pro stavebni povolem’ ze zéri 2019.

6.

5"
.“

Projektové dokumentace bude zpracovéna ve stupni DPS.
Projektové dokumentace musi odpovr’dat platnym normém, vyhléékém a by’T V souladu
stechnicky'mi podminkami. D2116 musi splr‘rovat poiadavky vyplyvajici ze stavebniho
zékona a jejich provédécich vyhlé§ek (Zak. (I. 183/2006 8b., 0 uzemnirn plénovéni
a stavebm’m rédu, V6 zném’ pozdéjfsich predpisfi, vyhl. é. 499/2006 8b., 0 dokumentaci

rozhodovz’mi, uzemniho opatf‘eni a stavebniho rédu.
Soupis praci Véetné vj’kazu Vymér bude vypracovén dle vyh1é§ky 169/2016 81)., o
stanovenr’ rozsahu dokumcntacc vefejné zakézky na stavebm’ préce a soupisu stavebm’ch
praci, dodévek a sluieb s vy'kazem vymér.
Zhotovitel predé PD V 6ti paré. Souéésti kaidého paré bude CD, na kterém bude uloZena
PD ve formétu pdf a dwg (pf‘idné dxf nebo pln).
Objcdnatel si vyhrazuje prévo nevykonat Vécchny stavebm’ L'lpravy navrhované
zhotovitelem V PD, pfipadné realizovat jenom éést stavebnich L'lprav (dle finaném’ch
moinosti) a daléi éést realizovat pozdéji.
V dodévcc jsou zahmuty veékeré préce a daléi éinnosti nutné k naplném’ predmétu dila.

Clének 11
Cena dila, platebni a fakturaéni podminky

Cena, kIerou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za rédné provedené dilo, éini
na zékladé cenové nabidky ze dne 22.1.2020 ééstku: 129 000 K6.

Spoleénost Cisté pf'iroda VYChodnich Cech o.p.s. neni plétcem DPH.

Celkové ééstka bude fakturovéna po predéni kompletni PD ve V§€Ch potfebny'ch stupnr’ch
Véetné V§€Ch povolem’ nebo souhlasfi, které jsou nutné pro realizaci stavby.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli ccnu uvedenou v élénku II této smlouvy
na zékladé faktury V souladu s daléimi podminkami uvedenymi V této smlouvé.
Objednatel nemusi prevzit projektovou dokumentaci ihned p0 jejim odevzdéni, ale mfiic si
ponechat lhfitu najejl' kontrolu. Pripadné ji mfiie nechat schvétlit radé mésta Holic na jejim
nejbliiér’m zasedéni.
Faktury budou adresovény na Objednatele a budou splfiovat néleiitosti dafiového dokladu.
Vy§e fakturované ééstky bude odpovidat vy§i V 61. II te’to smlouvy.
Obj ednatel je oprévnén vrétit zhotoviteli bez zaplaceni faktum, které nemé néleiitosti
uvedené V tomto ustanoveni nebo vykazuje jiné zévady. Souéasné s vrécenim faktury sdéli
Obj ednatel zhotoviteli dfivody vréceni. V zéwislosti na povaze zévady je zhotovitel povinen
fakturu Véetné jejich priloh opravit nebo nové vyhotovit. Oprévnénému vrécem'm faktury
prestévé béiet pfivodni lhfita splatnosti faktury. Nové lhfita splatnosti zaéiné béiet ode dne
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9°
doruéeni objednateli doplnéné, Opravené nebo nové vyhotovené faktury s pfisluény’minéleiitostmi, splfiujici podminky této smlouvy.
Lhfita splatnosti faktur je 30 kalendéfnich dnfl ode dne prokazatelného doruéeni faktury.
V pochybnostech se ma 2a to, ie faktura byla doruéena tfeti den p0 odesléni.
Uhradou se rozumi pfipsémi fakturové ééstky na uéet zhotovitele.
Objednatel prohlaéuje, fie financovém’ praci, které jsou pfedmétem této smlouvy mé
zajl§téno.

Clének III
(335 plném’, misto plnéni

Zhotovitel se zavazuje dilo die (:1. I této smlouvy dodat objednateli v téchto terminech
a. Zahéjeni praci:

P0 podpisu smlouvy

b. Pfedéni praci:
Piedéni kompletm’ PD ve v§ech potf'ebnjmh stupnich vEetné v§ech povoleni nebosouhlasfi, které jsou nutné pro realizaci stavby do: 3 mésicfi 0d podpisu smlouvy.

Pokud nebude vy'fie uvedeny" termin dodrien z dfivodfi, které prokazatelné ncjsou na stranézhotovitele, poiédé zhotovitel Objednatele pisemné 0 prodlouieni terminu. Objednatel nem’
povincn léto ia’dosti vyhovét.
Pokud objednatel iédosti zhotovitele 0 prodlouieni terminu vyhovi (dojde k posunutiterminu pfedéni PD) ustanoveni dle élémku VII 56 nepouiije.
Pokud zhotovitel nedodril’ vyée uvedeny termin ani nepoiédé 0 jeho prodlouZem', bude totojeho Chovém' Chépéno jako Véiné poruéeni smlouvy.
Objednatel v tomto pfipadé mfiie smlouvu zhotoviteli vypovédét. ZhotoVitel V tomto
pfl'padé nemé Zédné finanéni néroky.

Clanek IV
Zévazky zhotovitele pf‘i provédéni dila

Zhotovitel se zavazuje Vprfibéhu vytvéfem’ PD tuto svoji préci prfibéiné konzultovatse zéstupci objednatelc.
Zhotovitel bude préce provédét v souladu se zékonem (2. 43 5/2004 8b., zékon 0zaméstnanosti a bude dodriovat Véechny technické normy.
Zhotovitel je povinen pfi zpracovéni dokumentace dbét pokynfi Objednatele. Zmény pokynfi
budou pfedény pisemné a to pfed Vlastnim projekénim zpracovémim pfedmétu.
Zhotovitel se zavazuje infomlovat objednatele o véech hlavnich zménéch, které se tykajiVykonu zadané préce.

Clének v
Spolupfisobeni objednatele

Objednatel se zavazuje ke spolupréci se zhotovitelem tak, aby pfedmét smlouvy mohl bYtzpracovén fédné a véas dokonéen a pfedén Objednateli.
Podpisem této smlouvy zmocfiuje Objednatel zhotovitele k zastupovéni V rozsahu pfedmétusmlouvy.



1.

C121a V1
Zéruky a vady dila

Zhotovitel ruéi 23 to, ie zhotovené d1'10 svoji jakosti splfiuje podminky uvedené V § 2630
Zak. 6. 89/2012 8b., obéansky" zékom’k.

Clének V11
Zaji§téni zévazku

K zajiétém’ véasného a fédne’ho dokonéem’ dila a daléich zévazkfi dle této smlouvy se zhotovitel
a objednatel zavazuji k niie uvedenému zpflsobu vypofédéni:
1.

[9
—

-

Buds—1i zhotovitel V prodleni splnénim zéwazkfi dle (:1. III. této smlouvy, je Oprévnén
objednatel poiadovat p0 zhotoviteli slevu z ceny dila ve vyéi 1% z ceny dila za kaidy
i zapoéaty den prodlem’.
J c-li objednatel V prodleni s fihradou faktury, je zhotovitel oprévnén poiadovat firok
z prodleni 1% z dluiné ééstky za kaidy den prodlem’.
Celkové vy§e smluvnich pokut, které musi by’t zaplaceny zhotovitelem nebo Objednatelem
podlc tohoto élénku, je omezena ééstkou 50% z celkové smluvm’ ceny dila.

Clének V111
Odstoupeni 0d smlouvy

Smluvni strany mohou odstoupit 0d smlouvy z dfivodu podstatného poruécni smlouvy.
Za podsta‘mé poruéeni smlouvy ze strany zhotovitele se povaiuje nedodrieni terminu
plném’ pfedmétu smlouw podle E]. III této smlouvy, nedodrieni jakosti, nedodriem’
garantovanych para1netrfi,jak0;2 i poru§eni technickych norem.
Objednatel je opréwnén odstoupit 0d smlouvy i V pfipadé, Ze Zhotovite] je V konkurznim
nebo vyrovnacim fizeni nebo v likvidaci.

Clének IX
Zévéreéné ustanovem’

Préce poiadované objednatelem nad rélmec pfedmétu dila:
V pfipadé, ie bude objednatel, p0 uzavfem’ této smlouvy, v dfisledku novych skuteénosu’
poiadovat préce nad rémec plnéni pfedmétu dila této smlouvy, zavazuje se zhotovitel,
pokud t0 bude mOZné, tyto préce provést. Rozsah, cena a termin plnéni téchto praci bude
pfed jejich realizaci dohodnut mezi stranami V pisemném dodatku této smlouvy.
Zhotovitel neni oprévnén pfenést bez pisemného souhlasu objednatele na tfeti osobu
zévazky, které vy'plyvaji z te’to smlouvy. Tyto zévazky je Véak zhotovitel povinen pfevést
na svého pfipadného prévniho néstupce.
Smluvni strany prohlafiuji, ie ke dni uzavfem’ této smlouvy nedofilo k Zédnym zméném
oproti pfedloieny'm vypisfim z obchodniho rejstfiku 3 ani nebyly k tomuto datu podény
iédné névrhy na zépis zmén, které by mély VliV na zévazky smluvm’ch stran vyplyvajicich
2 této smlouvy. Smluvm’ strany se zavazuji na vyzvu druhé smluvni strany neprodlené
pf'edloiit aktuélm’ vypis z obchodniho rej stf‘iku.
Jakékoliv zmény této smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliie byly dohodnuty formou
éislovaného dodatku k této smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami. Tyto dodatky
budou tvofit nedflnou souéést této smlouvy. Zmény kontaktnich 050b, telefonm’ch a



faxovy’ch éisel se povaiuji za provedené dnem doruéeni oznameni 0 téchto zménéch druhe’
smluvm' strané.

5. Tato smlouva vstupuje v uéinnost dnem podpisu opréwnénymi zéstupci zhotovitelc
a Objednatele.

6. Projektové dokumentace ve stupni pro provedeni stavby bude zpracovz’ma vsouladu
s vyhlé§kou 230/2012 8b., které stanovi podrobnost vymezeni pfedmétu vefejne’ zakézky
na stavebni préce a rozsah soupisu praci, dodz’wek a sluZeb s vy'kazem vymér. Projektové
dokumentace bude pouiita pro vy’bér dodavatele stavby, musi by’t prosta 0d vy’robkfi,
odkazfi na obchodni nézvy, apod. a déle pro samotné provedem' stavby.

7. Objednatel prohlaéuje, i6 projektové dokumentace nebude pouiivéna k ekonomické
éinnosti, a proto nebude pro V’yée uvedenou dodévku aplikovén reiim pfcnesené dafiové
povinnosti podle § 923 zékona 0 DPH.

8. Zhotovitel bere na védomi, it: objednatel je povinen na dotaz tfeti osoby poskflnout
informace podle zékona é. 106/1999 Sb., 0 svobodném pi‘istupu k informacim, ve znéni
pozdéjéich pfedpisfi. Zhotovitel podpiscm této smlouvy udili objednateli souhlas
kposkytnuti veékery'ch informaci obsaZeny‘ch V této smlouvé tfetim osobém na jejich
vyiédéni.

9. Zhotovitel bere na védcmi, 26 V souladu s ustanovenim § 2 pism. e) zékona
6. 320/200] 8b., 0 finanéni kontrole ve vefejné spréwé a 0 zméné nékterych zékonfl, ve znéni
pozdéjéich pfedpisfi, je osobou povinnou spolupracovat pfi Vykonu finanéni kontroly.

10. Tato smlouva je vyhotovena ve C'tyfech stejnopisech, z nichi kaZdé strana obdril' dva.
1 l. Objednatel zajisti fédné zvefejnéni smlouvy v Registru smluv.

V Holicich dne: 24.16dna 2020 V Chrudimi dne:24.ledna 2020

221 objednatele:
za Zhotowtele: ' '

ClSTA PRIRODA WCHODNICH CECH. ops.

‘ Tovérm’ uhce 1112

a ‘\ Chrudim N, 537 01
www.cistapriroda‘cz

e—mail: info@cislapriroda.cz(‘
a,1 7L \) lC128771648

Mgr. Ondfej Vyborny - T0mé§j§ ‘ ar, feditel 0.p.s.
starosta " jednatel


