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Agendové číslo:0022 l0loŠK/20l7

SMLOWA

O DILO

uzavřená podle ustanovení $ 2586 a násl. zákona č,.89ĺ2012Sb.' občanský zákoníĘ v platném
znéní
(dále jen

1.
1.

1.

objednatel:
se sídlem:
zastoupena:
ICO:
DIČ:
bankovní spojen
č. ú.:
(dále

,,smlouva")

Smluvní strany

Městská část Praha 5
náměstí 14.Íijna4,l5022Praha5 MUDr. Radkem Klímou, staľostou MC Pľaha 5
00063631

jen ,,objednatel", na straně jedné)

|.2. Zhotovitel:

Atelĺer VJH s.ľ.o.

oR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19540
sídlem: Mladenovova 5, l43 00, Praha 4
zastoupený: Ing. arch. Vladimír Hron
493 54159
ICO:
zapsźtna v
se

DIČ:

bankovní spojení
č.

ú.:

(dále

jen ,zhotovitel", na straně druhé)

objednatelem jsou dále zmocněny následující osoby k jednaní jeho jménem:

smluvních:

MUDr. Radek Klíma, starosta
ve věcech
technických
:
ve věcech administľativně

uČ pľaha s

Maľtin Ptáček, vedoucí oddělení provozně technické správy budov,
Petr Formánek, referent oddělení provozně technické správy budov,

Zhotovitelem jsou dále zmocněny následující osoby k jednání jeho jménem:

Ve věcech
Ve věcech

smluvních:

technických:

Ing. arch. Vladimír Hron, tel.
Ing. aľch. Vladimíľ Hľon, tel.
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Účel smlouvy

Tato smlouva se uzavitá na zákIadě výsledků výběrového řízenímalého rozsahu na sluŽby

vyhlašovanoulZapodmínekavsouladusezásadamistanoven1imiv$6a$27zźkonač.

13412016 Sb., o zađźxáníveřejnýchzakźzek, ve znění pozdějších předpisů, mimo režimtohoto

zákona s názvem

2.2.
2.3.
2.4.

3.1.

..ZS aMS Praha 5 _ Smíchov. U Santoškv 1007 _ v'ýměna oken íIV. etana realizace _ Na
Březĺnce) - zpľacování pľoiektové dokumentace"
Touto smlouvou se zhotovite| zavazuje provést pro objednatele dílo a ěinnosti, jak je
specifikováno v této smlouvě, řádně, včas a ve vzomé kvalitě včetně všech objednatelem
požadovaných změn díla a jeho souěástí.

objednatel se zavazuje k převzetí řádně a včas provedeného díla ak zaplacení sjednané ceny
za jejich pľovedení podle podmínek sjednaných v této smlouvě.

Podkladem pro uzavření této smlouvy o poskytování služeb je nabídka zhotovitele ze dne
30. 01 . 2017, která byla na základě zađávacihoÍizenívybrána jako nejvýhodnější.

3.

Specĺfikace předmětu díla a termíny dodání

Předmětem tohoto díla konkĺétně je:

a) příprava zakazky (PPR), zaměření stávajícího stavu a stavebně - technický pruzkum;
b) inženýrská činnost _ zajištění stanovisek dotčených orgĺínůstátní správy;

c) dokumentace pro provedení stavby (DPS);
d) dokumentace pro zadźnístavby (DZS) včetně výkazu qýměr, zpracovaný soupis stavebních

3.2.
3.3.

prací, dodávek a sluŽeb (tzv. slepý rozpočet); poloŽka soupisu pľacíbude obsahovat popis
poloŽky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací nebo dodávek' měrnou jednotku
a počet měmých jednotek. Yýkaz vyměr je uveden u kaŽdé poloŽky soupisu a musí
obsahovat podrobný postup výpočtu mnoŽství poloŽky. Dále bude součástí oceněný
položkový iozpočet, kteý bude vychźnet z cenových soustav RTS či ÚRs a časový plan
stavby (harmonogľam postupu prací) v celkovém počtu 6 pań (3x DPS a 3x DZS) a rovněž
1x v digitální podobě na CD v editovatelných formátech EXCEL, woRD, PDF a DwG
a 1 x v digitální podobě na CD ve formátu EXCEL a PDF (výkaz ýměľ, soupis stavebních
prací), PDF (veškerá dokumentace včetně výkľesů)a DWG a PDF (veškeľévýkľesy);
e) autoľský dozor přirealizaci zakázky; výkon autorského dozoru pľojektanta bude tľvat od
předání staveniště zhotoviteli stavebních prací až, do úplnéhoodstranění případných vad
a nedodělků, bude vykonáván v doporučenémobsahu dle Sazebníku UNIKA.
Výchozím podkladem pro Zpracování pĄektové dokumentace je následující rozsah akce:
výměna špaletových oken (IV. etapa ľealĺzace - fasáda Na Březince.
Termíny dodání díla jsou stanoveny takto:

a)

b)
c)
d)

dílo dle čl. po p. 3, odst. 3.1. písm. a) smlouvy do 1 týdne od vydání pokynu objednatele
kzaht|enipracípo podpisu a schválení této smlouvy;
dílo dle čl. 3, odst. 3.1. písm. b) smlouvy do 7 ýdnů od předaní díla dle čl. 3, odst. 3.1.
písm. a) smlouvy;
dílo dle čl. 3' odst. 3.1. písm. c) smlouvy do 7 týdnů od předaní díla dle čl. 3, odst. 3.1.
písm. a) smlouvy;
dílo dle čl. 3, odst. 3.1. písm. d) smlouvy do 7 ýdnů od předání díla dle ěl. 3' odst. 3.1.
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písm. a) smlouvy;

dílo dle ěl. 3' odst. 3.1. písm. e) smlouvy pruběŽně po dobu realizacę stavebních praci až
do úplnéhoodstranění jejich případných vad a nedodělků.

3.4

Projektové dokumentace budou zpracovźny v souladu s poŽadavky na zadávací dokumentaci
a technické podmínky stanovenými zákonem č). 1312016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve
zněnipozdějšíchpředpisů, av rozsahuaobsahudle ustanovení $ 2 a $ 3 Vyhláškyč. 49912006
Sb., o dokumentaci staveb ve zněni pozdějšíchpředpisů.

3.5

Projektová dokumentace bude v pruběhu zpracovźlní pruběžně konzultována se zástupci
objednatele ve věcech technických a dále bude řáđně pľojednána s dotčenými veřejnopľávními
orgány a jejich případné připomínky či podmínky budou do dokumentace zapracovány.
Projektová dokumentace bude obsahovat zatřiďéĺi stavebního đi|aa stavebních prací podle
kódů CZ-CC.

3.6.

4.

4.r

Cena díla, platební podmínky a smluvní pokuĘ

Cenazařádně provedené a předané dílo a dalšís dílem související úkony je stanovena takto:
22.000,- Kč,
Cena bez DPH dle čl. 3 odst. 3.1. písm. a)
15.000'- Kč
Cenabez DPH dle čl. 3 odst. 3.1. písm. b)
písm.
Kč
35.000'3.1.
c)
DPH
dle
čl.
3
odst.
Cena bez
45.000'- Kč
Cenabez DPH dle č1. 3 odst. 3.1. písm. d)
3.1

e

Cena celkem

DPIJ?Ĺ

142.000'_
29.820,171.820'_

o/o

Cena celkem vč. DPH

4.2

4.3.

4.4.

4.5.
4.6

Kč
Kć
Kč

Slovy: jednostočtyřicetdvatĺsíc korun českých bez DPH.
Cena je stanovena mezi smluvními stranami podle zákona o cenách dohodou jako cena
konečná, nepřekľočitelná a nejqiše přípustná za komplexní plnění celého díla dle této smlouvy
a zahrnuje veškeľénáklady zhotovitele související s řádným provedením díla, tj. zahľnuje
veškeréčinnosti, vlivy, rizika, dodávky a související uýkony nutné k naplnění účelua cíle této
smlouvy.
Cęna dle čl. 4 odstavce 4.l. této smlouvy můŽe b;ŕt změněna v případě změny příslušných
daňových předpisů v pľůběhu realrizace díla. V tomto případě bude cena dle této smlouvy
upravena podle výše sazeb DPH platných ke dni vzniku zdanitelného plnění.
Veškerézměny v rea|izaci smlouvy, kteľézmění cenu díla, je zhotovitel povinen dohodnout
s objeđnatelempřed jejich provedením. Pokud by změny znamenaly zvýšení ceny uvedené v ěl.
4 odstavci 4.1. této smlouvy, |ze je pľovéstpouze na zĺĺkladěpředchozí písemné dohody
smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Pokud by zhotovitel provedl takové
práce bez předchozího uzavŕení dodatku k této smlouvě, považuje se cena těchto prací za
smluvní pokutu za porušenísmluvních ujednaní o ceně díla dle této smlouvy, zaplacenou
zhotovitelem obj ednateli.
Právo na fakturaci vzniká po písemném převzetí dílčíčásti předmětu plnění dle této smlouvy
obj ednatelern, dokumentace bude odsouhlasena zástupci obj eđnatele.
Po provedení části díla dle ěl. 3 odstavce 3.l. této smlouvy a po odsouhlasení předmětu plnění
dle odstavce 4.5. tohoto článku této smlouvy vystaví zhotovitel nejpozději do 14 (čtľnácti) dnů
fakturu - daňový doklad. Splatnost faktuľy činí30 (třicet) dnů ode dne jejího pľokazatelného
doručeníobjednateli.
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4.7. o
4.8.
4.9.

předání a převzetí díla bude poskýovatelem vyhotoven pľotokol o předani a převzetí díla
(dále jen ,,pľotokol") ve dvou (2) vyhotoveních, kteý bude podepsĺín oběma smluvními
stranami, akažđáze smluvních stľan obdrŽí po jednom (1) vyhotovení protokolu.
V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury je zhotovitel oprávněn poŽadovat od
objednatele vzájemně dohodnutou smluvní pokutu ve výši 0,05 yo z dlužnéčástky zakaŽđý,
bý i započatý kalendářní den prodlení.

V případě, že zhotovitęl nedodľŽítermín dodání díla uvedený v ěl. 3 odstavce 3.3. této smlouvy,
je povinen uhľadit objednateli smluvní pokutu ve ýši 1.000,- Kč, zakaždý,bý i započ,atý den
prodlení, s nedodržením termínu plnění.

4.10. Uhĺazenímsmluvní pokuty není dotčen náľok objednatele

na náhľadu škođy.Smluvní pokutu

zaplati zhotovitel vedle škody, která objednateli vznikne

v

zhotovitele provést dílo řádně a včas dle příslušných ustanovení.

5.1.

5.2.

důsledku porušení závazkl:

5. Povinná ustanovení
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna v registru smluv za
podmínek zákona č,. 34012015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnostiněkterých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne
podpisu smlouvy poslední smluvní stľanou. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním sqých
osobních údajůve smlouvě, kteľá bude zveřejněna v registru smluv podle věty pľvní. Smluvní
strany pľohlašují,že skutečnosti obsaŽené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve
smyslu $ 504 občanskéhozákoníku a udělují svolení k jejich užiti a zveřejnění bez stanovení
jakýchkoliv dalších podmínek.
Tímto se ve smyslu ustanovení $ 43 odst. 1 zákonač,.I3ll2000 Sb., o hlavním městě Praze,ve
znénípozdějšíchpředpisů, potvrzuje, žebyly splněny podmínky pro platnost právního jednání
městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské ěásti Praha 5 ě. ]ll79l20l7 ze dne 15. 2.
2017.

6.1.

6.2.
6.3.

6.

Závérečná ustanovení a zvláštníujednání

Zárukaza jakost na plnění dle čl. 3 odst. 3.1. této smlouvy se stanovuje na24 měsícůode dne
protokoláľního předĺĺnídíla objednateli a v případě vad a nedodělků předaného díla ode dne
jejich úplnéhoodstľanění. Případnou ľeklamaci vady je objednatel povinen uplatnit
u zhotovitele písemně, přičemŽ v reklamaci vadu popíšea uvede požadovaný způsob jejího
odstľanění. Zhotovitel je povinen odstranit vady díla ihned, pokud to není možné,pak dle
pokynů objednatele v nejbliŽším moŽném termínu. Neodstraní-li zhotovitelreklamované vady
ve lhůtě dle předchozívěĘ, můŽe objednatel u dodavatele uplatnit přiměřenou slevu zceny dí|a
nebo zadat odstľanění vad jinému zhotovitele, přičemŽ v tom případě je zhotovitel povinen
objednateli uhľadit náklady vynaložené objednatelem na cenu takových plnění. Nárok
objednatele účtovatdodavateli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.
Nesplnění ujednání o zźlvazcich zhotovitele zakláđźtobjednateli právo na okamŽité odstoupení
od této smlouvy. odstoupení je účinnédnem doručenío odstoupení adresátovi. odstoupení
od smlouvy nemá vliv na zaplaceni smluvní pokuty. ostatní ustanovení občanskéhozákoníku
o odstoupení od smlouvy nejsou tímto ustanovením jakkoliv dotčena.
Jestliže jakýkoliv závazek vyplyvajíci ztéto smlouvy nebo jakékoliv ustanovení této smlouvy
(včetně jakéhokoliv jejího odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane neplatnýn,
nevymahatelným ďnębo zdźlnliťym, pak takováneplatnost, nevymahatelnost ďnebo zdánlivost
neovlivní ostatní ustanovení této smlouvy. Strany nahradí tento neplatný, nevymahatelný
ďnębo zdänlivý závazek takovým novým, platn1im, vymahatelným a nikoliv zdánlivým
4
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ztĺvazkem, jehož předmět bude v nejvyššímožĺémíře odpovídat předmětu půvođního
ođdělenéhozávazku. UkĺĺŽe-lise některé z ustanovęní této smlouvy (věetně jakéhokoliv jejího
odstavce' člĺĺnku,věty nebo slova) zdźnlivým, posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení
smlouvy obdobně podle ustanovení $ 576 zźů<onač,.89l20I2Sb., občanskýzákoník' v platném
znění.
Po dobu platnosti této smlouvy o dílo má zhotovitel povinnost mít uzavřenou pojistnou smlouvu
na odpovědnost za škodu způsobenou činnostízhotovitele třetím osobám' která je uzavřena na
minimální výši pojistné částky 2 mil. Kě.
Pľávní vztahy vzniklé ztéto smlouvy se budou řídit ustanoveními zźkonač.89l20l2sb,
oběanský zákonik, v platném zněni.
Poruší-liněkterá ze smluvních stran tuto smlouvu, zavazuje se nahľadit druhé straně vzniklou
škodu a ušlý zisk. Smluvní sankce nelze započ,ítatvůčinároku na náhĺadu škody a ušléhozisku.
Změny a doplfüy této smlouvy mohou byt sjednány jen písemnou formou a musí b;ýt potvrzeny
oběma stľanami.

Smlouva se uzavírá v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, znicllž čtyři (a) vyhotovení
obdrŽi objednatel ajedno (1) vyhotovení obdržízhotovitel.
Tato smlouva nab;ývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnostidnem zveřejnění
smlouvy v ľegistru smluv podle zákoĺa č,.34012015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o ľegistru smluv, ve znění pozdějšíchpředpisů.

Y Praze dne!

l

-"..V Praze dnď 1

-8l- ?gÍlI7

zazhotovitele:

,:

Tzon

za objednatele:

MUDr. Radek Klíma

5

