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S M L O U V A   O   D Í L O
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY

Čl. 1  SMLUVNÍ STRANY

1.1. ZHOTOVITEL: Projekta  Tábor s.r.o. , Fügnerova 859, 390 02 Tábor

zapsaná v obchodním rejstříku KS České Budějovice, oddíl C, vl.8501

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smlouvy :   Petr Kohoutek

v technických věcech :    Petr Kohoutek

Bankovní spojení :    KB Tábor

Č.účtu: 9877020287/0100

IČ : 25187082

DIČ: CZ25187082

1.2. OBJEDNATEL: Město Votice, Komenského náměstí 700, 259 17 Votice

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smlouvy : Jiří Slavík, starosta

v technických věcech :            Petr Vodňanský

IČ : 00232963

ČL. 2 PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zpracování projektové dokumentace stavby:  

Oprava kanalizace a vodovodu v ulici Dukelská, Votice

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje (zhotoví) v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě pro 
objednatele a objednateli odevzdá projekt stavby dle. čl. 2.1. 

ČL. 3 ZPŮSOB VYPRACOVÁNÍ PROJEKTU

3.1. Dokumentace bude vypracována a dodán v rámci dohodnuté ceny v šesti vyhotoveních. Na požádání 
objednatele zhotovitel dodá další vyhotovení v požadovaném počtu za zvláštní úhradu.

3.2. Při vypracování dokumentace bude zhotovitel dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy, 
ustanovení této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady objednavatele, odevzdanými ke dni 
uzavření této smlouvy, zápisy a dohodami smluvních stran na statutární úrovni a vyjádřeními veřejně 
právních orgánů a organizací.

ČL. 4. DOBA PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá předmět dohodnutý v rozsahu a obsahu čl.2 této smlouvy v 
termínu do : 

PD pro SP: 28. 4. 2017  nebo 50 dní od podpisu smlouvy a předání výškopisu

Zajištění podkladů pro SP:   ve lhůtách úředních

4.2. Dodržení tohoto termínu je závislé na řádné a včasné součinnosti objednavatele dohodnuté v této 
smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení se 
splněním povinnosti dodat předmět smlouvy v dohodnutém termínu.
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4.3. Předmět plnění podle bodu 2.1. této smlouvy je splněn řádným vypracováním a odevzdáním projektu 
objednateli. Odevzdáním projektu se rozumí  odevzdání projektu poště k přepravě, příp. jestliže se na 
tom strany dohodly, osobní odevzdání objednateli s potvrzením o převzetí

ČL.5. SOUČINNOST A PODKLADY OBJEDNATELE 

5.1. Projekt podle této smlouvy zpracovatel vypracuje a dodá podle těchto podkladů objednatele :

5.2.  Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování projektu bude se zhotovitelem v nezbytně nutné míře 
spolupracovat, zejména předáváním nezbytných doplňujících údajů, zpřesněním podkladů, vyjádřeními 
a stanovisky, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tato součinnost bude zhotoviteli 
poskytnuta nejpozději do 7 dnů od jejího vyžádání. Zvláštní lhůtu sjednají strany tehdy, půjde-li o 
součinnost, kterou objednatel nemůže zabezpečit vlastními silami.

5.3.  Objednatel zodpovídá za to, že předané podklady a doklady nebudou mít žádné právní vady.

5.4.  Součinnost objednatele je podstatnou povinností, na níž závisí včasné splnění závazků zhotovitelem

ČL. 6 CENA PLNĚNÍ, PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Cena za zhotovení předmětu plnění smlouvy v rozsahu čl. 2 této smlouvy je dojednána dohodou 
smluvních stran podle § 2 zák.č.526/1990 Sb. o cenách

6.2. Cena předmětu smlouvy podle bodu 2.1. této smlouvy představuje :

                                                                                      bez DPH                      21% DPH                       celkem 

Projektová dokumentace pro SP 58 000,- Kč 12 180,- Kč 70 180,- Kč

6.3. V ceně podle bodu 6.2. je zahrnuto 6 paré projektu. Případná další vyhotovení bude zhotovitel 
fakturovat zvlášť za zvláštní úhradu.

6.4. Podkladem pro úhradu ceny bude faktura, vystavená zhotovitelem po splnění předmětu této smlouvy. 
Faktura je splatná do 14-ti dnů od jejího odeslání objednateli (doporučeně).

6.5. Dojde-li ke zrušení, nebo odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele, bude zhotovitel práce, 
rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení, fakturovat objednateli ve skutečné rozpracovanosti 
podílem z dohodnuté ceny podle čl. 6 pro jednotlivé práce uvedené v čl. 2

ČL. 7. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

7.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle této smlouvy a že po 
stanovenou dobu (záruční doba) bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

7.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má projekt v době jeho odevzdání objednateli. Za vady, vzniklé po 
odevzdání projektu odpovídá jen tehdy, když jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. 

7.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a 
zhotovitel ani při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně objednatele 
upozornil, ale ten na jejich použití trval.

7.4. Pro případ vady projektu sjednávají obě strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele 
poskytnou bezplatné odstranění vady. Možnost jiné dohody se nevylučuje. Zhotovitel se zavazuje 
případné vady projektu odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace 
objednatelem. 

7.5. Případnou reklamaci vady plnění předmětu této smlouvy je objednatel povinen uplatnit okamžitě po 
zjištění vady písemně do rukou zástupce zhotovitele, uvedenému jako oprávněný ve věcech této 
smlouvy v čl. 1.

7.6. Zhotovitel odpovídá za vady projektové dokumentace po celou dobu realizace stavby

ČL. 8. ZMĚNA ZÁVAZKU

8.1.  Změní-li se po uzavření smlouvy výchozí podklady rozhodné pro uzavření této smlouvy, budou smluvní 
strany tuto situaci řešit jednáním o změně smlouvy. Vzniknou-li nové požadavky objednatele k 
předmětu smlouvy budou smluvní strany tuto situaci řešit změnou smlouvy.
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8.2. Strany se zavazují vyjádřit se k dodatkům této smlouvy písemně do 14 dnů po odeslání dodatků druhou 
stranou. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala. Jakmile nedojde k dohodě o 
znění dodatku ke smlouvě, jsou obě strany oprávněné, aby kterákoliv požádala o rozhodnutí soud. 

8.3. Smluvní strany se dohodly, že povinná organizace uhradí organizaci oprávněné v doložené výši náklady 
na vykonané práce, které vznikly zhotoviteli tím, že objednatel ani v dodatečné lhůtě přiměřené 
závazku, určené zhotovitelem, nesplnil svoji povinnost součinnosti v dojednaném rozsahu, a proto 
zhotovitel od smlouvy odstoupil.

8.3. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde k rozporům vyplývajícím ze změny nebo zrušení závazku, 
jedna ze stran požádá o rozhodnutí soud

ČL. 9. SMLUVNÍ POKUTY

9.1.  Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách:
        - objednatel zaplatí smluvní pokutu :
          za prodlení s placením faktury po lhůtě splatnosti ve výši 0,1% z nezaplacené částky za každý den
        - zhotovitel zaplatí  smluvní pokutu :
          za prodlení s dokončením díla ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den zpoždění 
        - dnem zaplacení se považuje den, kdy částka byla odepsána z účtu objednatele 

ČL. 10. VŠEOBECNÉ UJEDNÁNÍ 

10.1. Objednatel je oprávněn použít dílo - předmět této smlouvy výlučně k účelům vyplývajícím z této 
smlouvy. Jeho jiné využití, zejména případné přenechání k využití třetím osobám, je podmíněno 
výslovným souhlasem zhotovitele. Pokud objednatel použije projekt k jiným účelům než určuje tato 
smlouva bez souhlasu zhotovitele, má zhotovitel právo, aby mu objednatel odevzdal celý prospěch, 
který z tohoto dalšího použití získal. Pokud vznikne zhotoviteli v této souvislosti škoda, má právo též 
na náhradu škody. 

10.2. Výchozí podklady a zpracované matrice zůstávají v archivu zhotovitele.

10.3. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je souhlas s obsahem návrhu doručen zhotoviteli. Smlouva 
vzniká souhlasem s jejím celým obsahem.

10.4. Přijetí návrhu, který obsahuje dodatky, výhrady nebo jiné změny je odmítnutím předloženého návrhu 
smlouvy a považuje se za nový návrh.

10.5. Tuto smlouvu je možno měnit jen písemnými dodatky, podepsanými statutárními zástupci smluvních 
stran.

10.6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích. Každá strana obdrží po jednom exempláři.

         ve Voticích                                                                           v  Táboře

         dne :7.3.2017                                                                       dne : 01. 03.  2017

         Objednatel :                                                              Zhotovitel :   

     ............................................................ ............................................................

                Jiří Slavík          Petr Kohoutek
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