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Nymburk 
Smlouva o dílo dle § 2586 a násl. občanského zákoníku 

I. Smluvní strany 
Zhotovitel: 
Jméno/Název: BFB - studio, spol.s.r.o. 
IČ, DIČ: 48535826 
Místo podnikání/Sídlo: Komunardů 3 170 00 Praha 7 
bankovní spojení:  

e-mail, tel.: 
zastoupen: Ing. arch. Antonín Buchta

a 
Objednatel: 

Město Nymburk 
ıč, Dıčz 00239500, CZ00239500 
sídlo MěÚ: Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk 
bankovní spojení: Česká spořitelna Nymburk, číslo účtu: 27-0504359359/0800 
e-mail, tel.: tomas.mach@meu-nbk.cz, 325501215 
zastoupen: Ing. Tomáš Mach Ph.D., starosta města 

II. Předmět smlouvy 
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad (včetně opatření všech 
potřebných věcí) a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo v nejvyšší kvalitě, dle 
příslušných norem, včetně norem ČSN, a dle požadavků a pokynů objednatele; 
Objednatel se zavazuje převzít řádně a včas provedené dílo, bez jakýchkoliv vad či nedodělků, od 
zhotovitele a zaplatit zhotoviteli níže uvedenou cenu. Výstupem bude podklad pro VZ a jako takový 
musí splňovat náležitosti zákona ZZVZ 134/2016 Sb., zejména § 6. 

Dílo: „Zpracování podkladů pro zadávací řízení na projekční práce nového 
krytého bazénu u zimního stadionu v Nymburce" 

Vypracované podklady budou vycházet ze stavebního programu stanoveného 
investorem a měla by ověřit reálnost umístění krytého bazénu ve vybrané 
lokalitě Z hlediska prostorových možností území a vazeb na stávající zástavbu. 
Podklady budou řešit nároky na spotřebu energií a vazbu na stávající 
inženýrské sítě a budou obsahovat textovou a výkresovou část. Ta bude 
obsahovat výkresy, které budou dostatečně dokumentovat dispoziční a 
hmotové řesení objektu tak, aby se tato dokumentace mohla stát podkladem 
pro zadání následné projektové dokumentace. 

Dále zde budou \/yčísleny předpokládané náklady na budoucí kompletní 
projektovou dokumentaci, včetně inženýrských činností a na realizaci, jejíž 
celkové náklady by neměly v cenové úrovni roku 2020 přesáhnout 230 mil. 
Kč. Vprovozních nákladech /letní a zimní provoz/ bude obsažen hrubý 
propočet ekonomiky provozu /letní, zimní/, vstupné a roční provozní náklady. 

Požadované doklady: Předání projekčních podkladů 3x vlistinné podobě, 1× VDWG (příp. jiný 
běžný CAD formát), 1× elektronicky včitelném formátu (např. PDF, JPEG, 
apod.) pro případné další použití v zapracování do dalších stupňů PD. 
Rozpis výkresů kgředání: Zákres do katastrální mapy, Situace stavby, 
Půdorysy podlaží, Řezy, Pohledy, Vizualizace a virtuální prohlídka návrhu, 
podrobný odhad nákladů.



Místo p/nění: Městský úřad Nymburk 

Termín předání: do 31. 05. 2020 

Ill. Cena 
Účastníci této smlouvy Sjednávají cenu za dílo následovně, stím, že tato Zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele, včetně nákladů na pořízenívěcí pro Zhotovení díla potřebných: 

Výše: 600 000,00 Kč bez DPH 
DPH 21% 126 200,00 Kč 
Cena c e I k e m 726 000,00 Kč včetně DPH 

Splatnost: 30 dní od předání a převzetí díla na základě předávaciho protokolu. 

IV. Další ujednání 
Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem převzetí díla, které se uskuteční písemným 
předávacím protokolem. 
Smluvní strany se dohodly, že předáním díla zhotovitelem a uhrazením ceny díla ze strany 
objednatele bude zhotovitelem poskytnuta licence kjeho užití v zadávacím řízení veřejné zakázky 
na zhotovitele dalších stupňů projektové dokumentace. 

Smluvní pokuty, Záruka, 
V případě prodlení S úhradou peněžitého plnění je Objednatel povinen Zaplatit Zhotoviteli Smluvní 
pokutu ve výši 1,0 % Z dlužné částky za každý i Započatý den prodlení. 
V případě nedodržení termínu dokončení díla či jeho části řádně a včas oproti termínu Sjednaném 
vtéto Smlouvě - objednávce uhradí Zhotovitel Objednateli Smluvní pokutu ve výši 3000,0 Kč 
za každý i Započatý den prodlení. 

V. 
Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, podepsanými oběma 
smluvními stranami. 
Odpověd' strany této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 obč. zák.) není přijetím nabídky na 
uzavřenítéto smlouvy či jejího dodatku. 
Tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., O zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovánítěchto smluv a O registru smluv (zákon O 
registru smluv), v platném Znění (dále jen „registr smluv"). Smluvní strany souhlasí S tím, že v registru 
smluv bude zveřejněn celý rozsah Smlouvy, a to na dobu neurčitou. Smlouva nabývá platnosti a 
účinnosti dnem Zveřejněnív registru smluv. 
Smluvní Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, včetně všech dodatků a příloh, 
nepovažují Za obchodnítajemstvíve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují 
svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek. 
Smlouva byla schválena v RM dne 04.03.2020 usnesením č. 1.6.7/ 

- 6. O3. 2020 = 9- 03. 20 
V Praze dne .......... V Nymburce dne _----

Za zhotovitele: Za objednatele: ““` 

nfs zınaiø ....ø_
k 

flrchiıelnonickýaınžeflýľfiký milé'
_ 

IČO 48535826 'v$f›,_, ' 

Kønnxnnnıús ı7o0oPnhn7 `ˇ““;»\«-.àŤĚÍ“%"
”

: 
Ť' 

U5 

.sr

. 

`Í 

=›~n„,_„n„,.,ø-›


