
y

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

1. Objednatel:
Zastoupený:
1Č:
Bankovní spojení:

I. Smluvní strany

Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Ing. Pavel Kuba, starosta
00303038
Česká spořitelna, a.s. č.ú.:27-1905690389/0800

Zhotovitel:
IČ:

Ing. Zdeněk Vitásek 
03938760

Oprávněn k jednání ve věcech
smluvních i technických: Ing. Zdeněk Vitásek
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Telefon: 
e-mail:

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele dokumenataci pro akci “Mohelnice, Květin, 
realizace chodníků”:

Předmět díla zahrnuje:
• projektová dokumentace pro společné řízení územní a stavební (DŮR + DSP)
• inženýrská činnost pro vyřízení dokladové části (DÚR + DSP)
• projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)
• položkový rozpočet a výkaz výměr
• autorský dozor (5 hodin)

Celá dokumentace bude předána v 5ti paré a na CD nosiči ve formátu pdf a dgn. Výkaz výměr 
a rozpočet ve formátu xls.

III. Doba plnění

• Termín dodání DUR+DSP včetně dokladové části do: 31.12. 2020
• Termín dodání DPS včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr do: 45 dnů od nabytí právní 

moci pro stavební povolení
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IV. Cena

1. Smluvní strany se dohodly na ceně 125 500,00Kč bez DPH. Uvedená cena díla je nejvýše přípustná. 
K ceně prací bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální platné výši.
DPH platné ke dni podpisu smlouvy (21%) 26 355,00 Kč.
Cena včetně DPH (21%) 151 855,00 Kč.

2. Nabídková, resp. smluvní cena obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla.
3. Přijaté plnění souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž 

se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH). Objednatel 
neuplatňuje režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e z č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty.

V. Platební podmínky

1. Dílo bude placeno po jeho řádném provedení a odevzdání, na základě faktury zhotovitele, splatné 
do 30 dnů od jejího doručení objednateli.

2. Faktura bude zhotovitelem vystavena do 14-ti dnů po písemném převzetí dokumentace včetně 
dokladů objednatelem.

VI. Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel (projektant) zodpovídá za vady předmětu díla, které existují v době jeho předání 
a za vady později vzniklé v případě, že vznikly porušením jeho povinností. Zhotovitel nezodpovídá 
za případné vady projektu, upozomil-li objednatele na nevhodnost jeho zadání či požadavků a tento 
přesto trval písemně na svém zadání přes upozornění na možné důsledky.

2. Zhotovitel odpovídá dále za to, že navržené řešení, obsažené v předaném díle je technicky 
realizovatelné v souladu s obecně závaznými předpisy a normami, které se vztahují ke 
zpracovávanému dílu.

3. Případnou reklamaci musí objednatel uplatnit písemně nebo emailem u zhotovitele a odpovídá-li za 
vadu zhotovitel, je povinen vadu odstranit a dohodnout se na postupu odstranění závadného stavu 
s objednatelem do 14-ti dnů od obdržení reklamace.

VII. Ostatní ujednání

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel neprovede dílo v dohodnutém termínu, 
mimo případ, kdy nedodržení termínu není zaviněno zhotovitelem, nebo pokud bude dodatkem 
dohodnuto jinak.

2. Veškeré změny této smlouvy lze provést pouze písemně formou číslovaných dodatků.
3. Za nedodržení termínů dodání jednotlivých stupňů dokumentací projektových dokumentace zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.
4. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury, uhradí zhotoviteli smluvní úrok z prodlení 

ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
5. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné, odborně způsobilé, osoby k plnění 

předmětu smlouvy, aniž bude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami.
6. Dílo bude převzato pouze bez vad a nedodělků.
7. Případné vícepráce musí odsouhlasit předem objednavatel a to včetně ceny a termínu realizace, 

podkladem pro stanovení ceny budou oceňovací podklady, ze kterých zhotovitel vycházel 
při zpracování cenové nabídky na zhotovení zakázky.
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8. Smluvní strany berou na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv, zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí 
zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně 
prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního 
tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů 
chráněných zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 
uvedených v této smlouvě.

9. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
10. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, přičemž každá ze smluvní strany obdrží po jednom 

výtisku.
11. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty 

omylu a žádná z nich nebyla ani v tísni ani pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, 
na znamení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců k vypsanému názvu smluvní strany. 
Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským 
zákoníkem.

Nedílnou součástí smlouvy je cenová nabídka ze dne 06. 04. 2020.

V Mohelnici dne ^ ^ 2Q2Q

objednatel
Ing. Pavel Kuba, starosta

V Šumperku dne 7. 04. 2020

Ing. Zdeněk Vitásek
U tenisu 2625/1 

787 01 Šumperk 
39 38 760, DIČ: CZ8005225822

zhotovitel
Ing. Zdeněk Vitásek
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