
" Zámek 
Pardubice 

Smluvní strany 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

V '  h (1 č ké |x| mm es 
v Pardubicích 

Smlouva o poskytování služeb 
autorského dozoru projektanta při realizaci stavby 

„Pardubice - Ohrazenice, objekt č.3 —— konzervátorské pracoviště“ 

číslo smiouvy 261/10/2021 

Východočeské muzeum v Pardubicích 
Sídlo - adresa: 
Zastoupen: 
Osoby oprávněné jednat 
ve věcech technických: 
IČ: 
DIČ: 

lRBOS s.r.o. 
Sídlo - adresa: 
Zastoupen: 
Osoby oprávněné jednat 
ve věcech technických: 
IČ: 
DIČ: 

Zámek 2, 530 02 Pardubice 
Mgr. Tomášem Libánkem, ředitelem 

Ing. Zbyněk Brabec. nebo Hana Bičíková, DiS. 
14450542 
CZ14450542 

Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí 
Ludmilou Myšákovou, jednatelkou spol. 

Eng. Radek Myšák 

25933094 
C225933094 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytování služeb (dále jen 
„smlouva“): 

Předmět smlouv 

Poskytovatel se zavazuje vykonávat pro objednatele výkon autorského dozoru projektanta při 
realizaci stavby „Pardubice-Ohrazenice, objekt č.3 - konzervátorské pracoviště“. 

||. 
Rozsah činnosti 

Poskytovatel se zavazuje v rámci předmětu smlouvy zabezpečit následující činnosti: 
a) kontrolu dodržení projektu s přihlédnutím k podmínkám určeným stavebním povolením 

s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, 
b) poskytování vysvětlení potřebných pro vypracování dodavatelské dokumentace, 
c) projednávání, upřesňování a schvalování projektových změn formou zápisu do stavebního 

deníku s event. malou obrazovou přílohou (popř. jiným způsobem dohodnutým s účastníky 
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Zámek IVI Východočeské 
. muzeum Pardubice f' vPardubicích 

IV. 
_PLáva ipm/innosti objednatele 

. Objednatel je povinen předat včas poskytovateli úplně, pravdivé a přehledné informace, jež 
jsou nezbytně nutné k věcnému plnění smlouvy, pokud zjejích povahy nevyplývá, že je má 
zajistit poskytovatel v rámci své činnosti. 
Objednatel je povinen poskytovat poskytovateli nezbytnou součinnost, potřebnou pro řádně 
plnění smlouvy. 
Objednatel je povinen poskytovateli za činnost provedenou v souladu stouto smlouvou 
vyplatit odměnu, ve výši uvedené v článku V. smlouvy. 

V. 
Odměna, platební podmínky 

Odměna, kterou je objednatel povinen zaplatit poskytovateli za plnění dle této smlouvy činí: 

— cena bez DPH 57.000,- Kč (dále jen smluvní odměna) 
- DPH 11.970,- Kč 
- cena vč. DPH 68.970,- Kč 

Smluvní odměna je stanovená jako pevná a nepřekročitelná za veškeré činnosti 
poskytovatele uvedené dle této smlouvy. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje 
v souladu s touto změnou sazby. 
Poskytovatel nemá nárok na náhradu nákladů. Strany výslovně stanoví, že veškeré 
náklady poskytovatele jsou pokryty jeho smluvní odměnou vsouladu bodem 1 tohoto 
článku. 
Poskytovatel bude fakturovat měsíčně poměrnou část smluvní odměny odpovídající délce 
smlouvy. Přílohou každé faktury bude specifikace rozsahu provedených činnosti. 
Poskytovatel bude fakturovat dle skutečně provedených činností. 
Doba splatnosti bude činit 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury 
objednateli. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumi odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele ve prospěch účtu poskytovatele. 
Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle platných obecně 
závazných právních předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatností 
vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové 
údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Od doručení 
opravené nebo přepracované faktury běží nová lhůta splatnosti. 

VI. 
Sankce 

. V případě, že poskytovatel poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo stanovené 
zákonem, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové dohodnuté 
odměny včetně DPH v termínu do 15 dnů od doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty, a to 
za každé jednotlivé porušení. 
Uhrazením smšuvních pokut poskytovatelem nezaniká právo objednatele domáhat se škody 
vzniklé činností poskytovatele. 
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5. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají 
smluvní strany, že tuto smlouvu odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném 
Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření objednatel. Smluvní strany 
prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. 
5504 občanského zákoníku. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva 
zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od 
počátku. 

6. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této 
smlouvě budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem 
stanovených povinností. 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží stejnopisy dva 
a poskytovatel stejnopis jeden. 

8. Smluvní strany prohlašují, že ujednání vtéto smlouvě obsažená jsou jim jasná a 
srozumitelné, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné 
vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy. 

V Pardubicích dne: 

Objednatel: Poskytovatel: 

IRBOŠ/sro. 
Ludmila Myšáková 

jednatelka společnosti 
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