
52020 002 30 
Smlouva o dílo dle § 2586 a násl. občanského záI‹oníku 

I. Smluvní Strany 
Zhotovitel: 

Jméno/Název: 
IČ, DIČ: 

Sídlo: 

Provozovna: 
bankovní spojení: 
zastoupen: 
l‹ontaktní osoba: 
e-mail, tel.:
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Objednatel: 
Jméno/Název: 
IČ, DIČ: 

sídlo MěÚ: 
bankovní spojení“ 
zastoupen: 
kontaktní osoba: 
e-mail, tel.: 

II. Předmět Smlouvy 

I' 

FAPAL S.r.O. 
06083927, CZ06083927 
Stará Mostecká 250/2, 412 01 Litoměřice 
Stará Mostecká 250/2, 412 O1 Litoměřice 
Fio banka, č.ú.: 
Ing. Pavel Veverka, jednatel 
lng. Pavel Vever|‹a 

Město Nymburk 
00239500, CZ00239500 
Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk 
Česká spořitelna Nymburk, čísıø účtu; 27-0504359359/0800 
Ing. Tomáš Mach, Ph.D., starosta města 
lng. arch. Zuzana Konhefrová, investiční referentka 
ZUZšì_ľlE›l.l‹0nhefrova@meu-nbk.cz, +420 325 501 253 

Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele provést na Svůj náklad (včetně opatření všech 
potřebných věcí) a nebezpečí pro objednatele níže Specifikovanou Službu vnejvyšší kvalitě, dle 
příslušných norem, včetně norem ČSN, a dle požadavků a pokynů objednatele. 
Objednatel se zavazuje převzít řádně a včas provedenou službu, bez jakýchkoliv vad či nedodělků, od 
zhotovitele a Zaplatit zhotoviteli níže uvedenou cenu. 

Služba: PD zpřístupnění hradeb na Rejdišti - návrh Stavby, projednání 
Sobjednatelem a dotčenými orgány či Subjekty a případné zapracování změn, inženýrská 
činnost týkající se povolení Stavby, dopracování dokumentace do fáze PD pro výběr 
zhotovitele. PD bude odevzdána v počtu 5 paré a 1 x v elektronické podobě na CD. 
Místo plnění: 
Doba plnění: 

III. Cena
_ 

Na Rejdišti, pozemky parc. č. st. 251 a st. 252 
do 14. O8. 2020

_ 

Účastníci této smlouvy Sjednávají cenu Za Službu následovně S tím, že tato Zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele nutné k provádění činnosti: 

Výše: 

Členění »dila 
I 

Cena bez DPH 
l 

Sazba DPH 
j 

VýšeDPH Cena vč. DPH 
Dømèřeni 

l 

4.000 Kč 
l 

21 % 840 Kč 4.840 Kč 
DSP 43.000 KČ 21 % 9.030 KČ 52.030 Kč 
inženýrská činnost 

U ` 

14.000 Kč 21 % 2.940 Kč 16.940 l(Č 
.výkaz výměr, Rozpočet 13.000 Kč 21% l2.730 Kč 15.730 Kč Ň 

_ 

Cena celkemý ñý Í 

74.000 Kč 21% __* jj 15.540 Kč l 

89.540 Kč 

Splatnost: do 30 dnů od doručení faktury objednateli

l

ı 

l

ž

\
ž



Dalsˇı' platební podmínky: 
Objednatel nepos|‹ytuje zálohy. Fakturace proběhne na základě provedených prací po odevzdání 
ucelené částí díla. 
Z fakturované částky díla (bez DPH) u stupně DSP bude 10% pozastaveno. PoZastávl‹a bude uvolněna

v po nabytí právní moci príslušného rozhodnutí stavebního úřadu. 

IV. Další ujednání 
Rizil<o změny okolností nese zhotovitel. 
Objednatel zajistí vstupní podklady. 

v v
ı V případě nedodržení termínu dokončení díla či jeho části rádně a včas Z důvodů nikoliv na strane 
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I objednatele, uhradí zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výsi 100,- Kc za kazdý Zapocaty den 

prodlení. 

Záruka: 60 měsíců od jeho předáıjıízhotovitelem Objednateli 

V. Závěrečná ustanovení 
Smluvní Strany berou na vědomí, že smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon O registru smluv), V platném znění (dále jen ,,Zál‹On O registru sm|uv"), případně 
může být zveřejněna ijiným vhodným způsobem, při dodržení zvláštních právních předpisů týl‹ajících 
se ochrany osobních údajů. Smluvní strany dávají Zároveň tímto Objednateli svůj výslovný souhlas ve 
smyslu zál‹ona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a O změně některých zákonů, v platném 
Znění, se zpracováním veškerých ve smlouvě uvedených osobních údajů včetně údajů citlivých, na 
dobu neurčitou, Za účelem splnění smluvních povinností, evidence smlouvy a Zpřístupnění obsahu 
smlouvy veřejnosti. 
Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona O registru smluv. Zveřejnění 
ve smyslu zál<ona O registru smluv se zavazuje Zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu smlouvy 
oběma smluvními stranami. 
Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních splatností originálu, znichž 1 si ponechá zhotovitel a 2 
vyhotovení obdrží objednatel. 

V Litoměřicích, dne /ČĎŽŤÖ V Nymburce, dne 2 3' 06“ ZŰŽŰ 

Za zhotovitele: * Za objednatele: 
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lng. Pavel Veverka Tomáš Mach, Ph.D. 
Jednatel Starosta města Nymburk
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