
 

 

 

ArcelorMittal Engineering and Consulting Ostrava s.r.o. Vratimovská 695/76, 719 00 Ostrava-Kunčice 
 

Číslo smlouvy objednatele: 1/b/INV/12/2016 
Číslo smlouvy zhotovitele: 16231 
 
Číslo zakázky zhotovitele: 16-231 

Název akce: Chodník podél ul. Paskovská, úsek Na Šajaru – Šlejharova,  

I. SMLUVNÍ STRANY: 

 ZHOTOVITEL:  ArcelorMittal Engineering and Consulting Ostrava s.r.o. 
  Vratimovská 695/76 
  719 00 Ostrava-Kunčice 
 

Zastoupen:  Ing. Karel Bobek 
  ředitel 
 

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx 
IČO:   253 93 804 
DIČ: CZ25393804  
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, spisová značka 18131, ze dne 17. 3. 1998 
 

Tel: xxxxxxxxxxxxx  Fax: xxxxxxxx  E-mail:xxxxxxxxx 
 

- Osoby oprávněné k podepisování smlouvy a jejich dodatků:  Ing. Karel Bobek  
- Osoby oprávněné jednat ve věci smlouvy a jejich dodatků: Ing. Karel Bobek 
- Osoby oprávněné jednat po stránce technické a zajištění školení BOZP: xxxxxxxxxxxxxx 
- Osoby oprávněné k převzetí díla, odsouhlasení ceny: xxxxxxxxxxxxx 

   
 OBJEDNATEL:  Statutární město Ostrava 
  Prokešovo nám. 8 
  729 30 Ostrava 
 PŘÍJEMCE:  Městský obvod Hrabová 
  Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava-Hrabová  
 

Zastoupen:   Igorem Trávníčkem – starosta 
  

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
IČO:    00845451 
DIČ:    CZ 00845451 
Zápis v obchodním rejstříku:  
 

- Osoba oprávněna k podepisování smlouvy a jejich dodatků:  Igor Trávníček  
- Osoby oprávněné jednat ve věci smlouvy a jejich dodatků:  Igor Trávníček   
- Osoby oprávněné jednat po stránce technické:   xxxxxxxxxxxx 
 
Adresy vzájemného písemného styku a fakturace: 
 
Zhotovitel: ArcelorMittal Engineering and Consulting Ostrava s.r.o. 
   Vratimovská 695/76 
   719 00 Ostrava-Kunčice 
 
Příjemce: Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová 
  Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava-Hrabová  

Igor Trávníček – starosta 
 
Poznámka: Veškeré písemnosti týkající se této smlouvy budou označovány číslem smlouvy: 16231 
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II. PŘEDMĚT SMLOUVY: 

Na základě telefonické poptávky a místního šetření se předpokládá prodloužení chodníku a 
vybudování přechodu pro chodce včetně speciálního nasvětlení. 
Pro výše uvedenou stavbu bude zpracována projektová dokumentace ve dvou stupních v tomto 
rozsahu: 
 

 Geodetické zaměření (polohopis a výškopis) 
 

 Dokumentace pro územní řízení (DUR) 
  V rozsahu dle vyhlášky č.499/2006 Sb. dle změny 62/2013 Sb. včetně veřejnoprávního projednání. 

 Dokumentace pro stavební povolení s podrobnostmi pro realizaci stavby (DSP/DPS) 
 V rozsahu dle vyhlášky č.146/2008 Sb. s podrobnostmi pro realizaci stavby a s položkovým 

rozpočtem. Veřejnoprávního projednání je předmětem plnění. Projektová dokumentace ve stupni 
DPS bude v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb., která stanoví podrobnosti vymezení předmětu 
veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr. 

  Při zpracování se automaticky předpokládá zapracování připomínek z projednávání do 
dokumentace. V případě, že nebude ze strany majitelů pozemků získán souhlas se stavbou, bude 
zajišťovat příslušné vyjádření (souhlas, smlouvu o budoucí smlouvě) objednatel. Součástí 
předmětu plnění bude geodetické zaměření dotčeného území (výškopis, polohopis na podkladě 
katastrální mapy). Součástí geodetického zaměření nebude vytýčení vlastnických hranic. 

 Vlastní podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení není předmětem plnění. 
 
 Počet vyhotovení: 2 sady projektové dokumentace DUR 
  2 sady projektové dokumentace DSP 
  4 sady projektové dokumentace DPS 
  + 1xCD pro každý stupeň   

III. TERMÍN SPLNĚNÍ:    

A) Geodetické zaměření… do 14 -ti dnů po podpisu smlouvy 
          dle klimatických podmínek (předpoklad do 15. 08.2016) 
B. 1)  DUR k projednání… do 14 -ti dnů po zaměření 
  (předpoklad do 31. 08. 2016) 
B. 2)  DUR se zapracovanými připomínkami…  do 5 -ti dnů po posledním vyjádření 
  (předpoklad do 30. 10. 2016) 
C. 1)  DSP/DPS k projednání…… do 14-ti dnů po nabytí právní moci ÚR 
  (předpoklad do 20. 01. 2017) 
C. 2)  DSP/DPS se zapracovanými připomínkami….. do 5-ti dnů od posledního vyjádření 
  (předpoklad do 28. 02. 2017) 
C. 3)  Položkový rozpočet a plán BOZP…. do 5-ti dnů od splnění bodu C.2 
  (předpoklad do 05. 03. 2017)  

IV. CENA:        71.200,-Kč 

21% DPH   14.952,-  Kč 
Celkem s DPH  86.152,- Kč 
Navržená smluvní cena neobsahuje cenu za autorský dozor. 

 
Cenová kalkulace: 

 

 Geodetické zaměření dle bodu III. A)…   5.200,- Kč (bez DPH) 

 DUR dle bodu III. B)…  21.500,- Kč (bez DPH) 

 DSP/DPS dle bodu III.C)…      38.500,- Kč (bez DPH) 

 Plán BOZP….                                                     6.000,-  Kč (bez DPH) 
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Fakturace bude provedena etapovitě dle výše uvedeného rozdělení po splnění: 
 
Část III.A)+ III.B)….   26.700,- Kč (+DPH) 
Část III.C)….    44.500,- Kč (+DPH) 

 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY: 

1. Úhrada faktur bude provedena do 30 dnů od uvedeného data vystavení faktury. V případě 
prodlení s úhradou faktur se sjednává úrok z prodlení dle § 1970 občanského zákoníku. 

2. Fakturace bude provedena po předání a převzetí díla dle bodu II. této smlouvy. Podkladem 
pro vystavení faktury bude doklad o předání díla potvrzený oprávněnými pracovníky obou 
smluvních stran. 

3. Faktury budou zaslány ve dvou vyhotoveních a bude v ní uvedeno kromě povinných údajů (dle 
zákona č. 235/2004 Sb. a jeho pozdějších novel, zákona 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v 
platném znění, zvláště § 435; § 7 zákona 90/2012 Sb. v platném znění, o obchodních 
korporacích); také číslo SOD , zakázkové číslo objednatele, název akce, číslo dodacího listu 
nebo jiný doklad o předání díla, jehož kopii zhotovitel přiloží k faktuře. 

4. Pokud faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, bude pokládána za neúplnou a bude 
vrácena zhotoviteli bez zbytečného odkladu k případným doplněním nebo úpravám. Faktura 
bude uhrazena převodním příkazem a bude splatná ve lhůtě sjednané ve smlouvě. 

5. Smluvní strany se dohodly, že nejsou oprávněny postupovat, zastavovat nebo jinak zatížit 
pohledávky ze vzájemných obchodních vztahů, pokud k tomu druhá smluvní strana neudělí 
předchozí výslovný písemný souhlas.  

VI. PROVEDENÍ DÍLA: 

1. V průběhu zpracování dokumentace a zejména v závěru prací musí být dokumentace 
projednávána s odpovědnými zaměstnanci objednatele dle čl. I. O těchto jednáních budou 
pořizovány zápisy.  
Zápisy budou číslovány a v potřebné době předávány objednateli a rovněž budou součástí 
dodávané dokumentace. 

2. Dokumentace bude zpracována v souladu s příslušnými ČSN.  

3. Zhotovitel vypracuje seznam výrobků ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. s uvedením nařízení 
vlády, která se k těmto výrobkům vztahují vč. specifikace požadovaných dokumentů 
potřebných k posouzení shody  
a následnému vystavení „Prohlášení o shodě“. Tento seznam bude součástí dodávané 
dokumentace. Toto se týká pouze výrobní a dodavatelské dokumentace. 

4. Výkresová dokumentace bude zpracována tak, že na všech dokumentech bude kromě 
popisového pole (razítka) zhotovitele i popisové pole (razítko) objednatele. Šablona 
popisového pole objednatele včetně údajů pro vyplnění bude zhotoviteli předána na vyžádání. 
Předání zajistí pracovník objednatele zodpovědný za technické jednání. 

VII. SOUČINNOST STRAN A SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE: 

Na základě požadavku zhotovitele poskytne objednatel součinnost zvláště v podobě: 
 - podkladů stávajícího stavu 

- ostatních informací, nezbytných pro zpracování dokumentace a řádného provedení díla 
v souladu s touto smlouvou. 
Podle svých možností a podle potřeby potom i další služby za úplatu na základě zvlášť uzavřené 
dohody. 
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VIII. ZÁRUKY: 

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku v délce 24 měsíců od ukončení a převzetí díla, 
realizovaného dle zpracované dokumentace. 

2. Záruka začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Objednatel se zavazuje 
oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, 
nejpozději do uplynutí záruční lhůty. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně 
doporučeným dopisem. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její 
odstranění.  

3. V případě vadného plnění má objednatel právo na bezplatné odstranění vad zejména formou 
úpravy, doplnění nebo přepracování. Reklamuje – li objednatel vadu, má se za to, že požaduje 
odstranění vady díla a že nemůže před uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je 
povinen poskytnout k tomu účelu zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad díla. 

4.  

IX. ÚHRADA ŠKOD A SMLUVNÍ  POKUTY: 

1. Objednatel je oprávněný uplatnit náhradu škody vzniklou z vadného nebo pozdního plnění.  
Výše vzniklé škody bude objednatelem doložena.  

2. Zhotovitel se zavazuje ke smluvní pokutě ve výši 0,05 % z ceny díla při nesplnění dílčích 
termínů plnění za každý započatý měsíc prodlení. 

3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právo objednatele na náhradu škody a jiné újmy, resp. 
výše náhrady škody a jiné újmy hrazené ze strany zhotovitele, dle této smlouvy a díla dle ní 
prováděného, se omezují celkovou maximální úhrnnou částkou rovnající se ceně díla bez 
DPH. Omezení uvedené v předchozí větě se nevztahuje na právo objednatele na náhradu 
škody a jiné újmy způsobené zhotovitelem v případech dle ustanovení § 2898 občanského 
zákoníku.  

4. Zhotovitel má povinnost vůči objednateli pojistit se ve smyslu převzatých záruk proti škodám, 
které v důsledku porušení jeho povinností mohou vzniknout a pojištěním se prokázat. 
S potvrzenou smlouvou doloží zhotovitel originál nebo ověřenou kopii platné pojistné smlouvy. 

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZHOTOVENÉ DOKUMENTACE: 

1. V případě, že výstupem činnosti dle bodu II. bude dokumentace, pak na dokladu o předání a 
převzetí, který je základním podkladem pro fakturaci, musí být jednoznačně uvedeno předání 
a převzetí zhotovené dokumentace.  

2. Zejména musí být na dokladu o předání a převzetí zhotovitelem uvedeno a objednatelem – 
zaměstnancem uvedeným v čl. I/l smlouvy nebo k tomu pověřeným potvrzeno, zda: 

- dokumentace byla zpracována v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo 
- jsou v dokumentaci respektovány připomínky uplatněné při konzultacích v průběhu 

zpracování (dle čl. VIII této SOD) 
- počet vyhotovení, obsah dokumentace (jednotlivé části). 

3. Vlastnické právo ke zhotovené dokumentaci přechází na objednatele předáním a převzetím 
dle čl. X/l. Objednatel může disponovat s převzatou dokumentací a užívat ji na základě této 
nevýhradní licence za účelem vlastní realizace díla, k němuž byla dokumentace zpracována. 
Duševní vlastnictví zhotovitele v rozsahu autorských osobnostních a dalších majetkových práv 
zůstává nedotčeno.  

XI. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ: 

1. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu na straně objednatele, uhradí objednatel 
zhotoviteli rozpracovanou část díla. Výše rozpracovanosti bude před fakturací předložena 
k odsouhlasení. 

2. Při podstatném porušení smlouvy o dílo je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy 
v souladu s Občanským zákoníkem.  
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3. Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla je bez právních vad a není zatížen právy třetí osoby 
průmyslového a jiného duševního vlastnictví. Pokud v rámci zakázky bude vytvořen nebo 
použit vynález nebo jiné technické řešení, které je předmětem ochrany průmyslovými nebo 
autorskými právy, je o tom zhotovitel povinen informovat objednatele a umožnit objednateli 
jeho bezplatné licenční využití k účelu, k němuž bylo dílo zhotoveno. Smluvní strany se 
zavazují ke vzájemnému informování o skutečnosti, že byl podán návrh na insolvenci. Smluvní 
strany se dohodly, že v případě, že bude proti druhé smluvní straně zahájeno insolvenční 
řízení, nařízena exekuce či nařízen výkon rozhodnutí, či pokud zhotovitel vstoupí do likvidace 
nebo budou podány návrhy na zahájení insolvence apod., pak je druhá smluvní strana 
oprávněna od smlouvy odstoupit s účinností odstoupení okamžitě dnem jeho doručení druhé 
smluvní straně. Objednatel by pak v takovémto případě byl vázán úhradou nákladů 
prokazatelně vynaložených zhotovitelem do dne odstoupení. 

XII. UZAVŘENÍ SMLOUVY: 

1. Smluvní strany jsou povinny chránit informace z uzavřených smluv před vyzrazením a dále ve 
smyslu zejména § 504 a násl. jakož i § 2985 Občanského zákoníku utajovat a chránit před 
vyzrazením všechny další informace obchodního, ekonomického, výrobního, technického, 
personálního a organizačního charakteru, které při realizaci smlouvy získal.  

2. Tato smlouva se uzavírá dle § 2586 a následujícího zákona číslo 89/2012 Sb., Občanský 
zákoník v platném znění a řídí se českým právním řádem. V případě sporů, které strany 
nevyřeší smírnou cestou, budou tyto řešeny na základě právního řádu České republiky u 
soudů k tomu příslušných. 

3. Objednatel je vázán návrhem smlouvy o dílo do 30 dnů od jeho doručení zhotoviteli. 

4. Smlouva vstupuje v platnost dohodou smluvních stran ve všech jejích částech a nabývá 
platnosti a účinnosti podpisem oprávněnými zástupci. 

5. Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Každá změna smlouvy se provádí formou 
dodatku k této smlouvě. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních 
stran se souhlasným stanoviskem ke všem bodům dodatku. 

6. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných 
elektronických zpráv. Objednatel může namítnout neplatnost smlouvy a/nebo jejího dodatku z 
důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.  

7. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo 
odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění 
podmínky nabídky. 

8. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení si ponechá objednatel a 
1vyhotovení obdrží zhotovitel. 

9.    Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění: o uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Hrabová 
usnesením 45/983 ze dne 13. 7. 2016. 

 
datum:  datum:  
 
 
 
 
 
 
 .................................... ..................................... 
 za zhotovitele za objednatele 


