
Smlouva o dl’lo

,,ZHOTOVENl’ PROJEKTOVE DOKUMENTACE NA
PARKOVIETE, POHORELICE NAM. SVOBODY”

1. Smluvnl' strany

1.1. Mésto PohoFelice

sidlo:
IC:
DIE:
zastoupené:
kontaktnl' osoba ve vécech smluvm’ch:
tel.:
e—mail:
kontaktm’ osoba ve vécech technicky'lch:
tel.:
e—mail:

(déle jen ,,Objednatel")

1.2. DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

sfdlo:
IC:
DIC:
zastoupené:
kontaktnl' osoba ve vécech smluvm’ch:
tel.:
e-mail:
kontaktm’ osoba ve vécech technicky’lch:
tel.:
e-mail:

(déle jen ,,Zhotovitel”)

(déle spoleéné jen ,,sm|uvm' strany”)

PohoFelice, Videfiské 699, P56 691 23
00283509
CZ00283509

Masarykovo na’mésti 5/5, 702 00 Ostrava-Moravska’ Ostrava
42767377
CZ42767377

z



2.1.

2.2.

2.3.

d.

Uéel a predmét smlouvy

,,2H0TOVENI’ PROJEKTOVE DOKUMENTACE NA PARKOVIETE, POHORELICE NAM. svoaoov"

Zhotovitel prohlaéuje, ie je osobou odborné a prévné zpflsobilou sém sm Vlastm’m jménem a
na vlastni odpovédnost zpracovat pro Objednatele predmét plnéni dle této Smlouvy o dilo (déle
jen ,,Sm|ouva"). Touto Smlouvou mezi Objednatelem a Zhotovitelem jsou vymezeny zékladm’
smluvm’ podminky a préva a povinnosti smluvm’ch stran pFi plnénl’ predmétu této Smlouvy.

Uéelem Smlouvy je uspokojem’ potreby Objednatele spoéivajl’ci v zr’ském’ projektové
dokumentace Zpracovém’ dokumentace pro spoleéné povoleni (DUSP) a pro provédém’ stavby
(PDPS) véetné souvisejl'ci iniem'lrské Einnosti k spoleénému povolenl’ pro stavbu Parkovi§té,
Pohofelice ném. Svobody. Parkoviété bude Feéeno podle studie fy Archika (2021). Stavba
parkovi§té bude umoifiovat v névaznosti na zadavatelem provedeny IG 3 H6 prfizkum systém
hospodaFenI’ s de§fov§1mivodami (zadriovéni, vsakovém’, redukovam'l odtok),

Souééstl’ projektovych praci bude:
— dopravni Feéem’ plochy parkoviété, obnovu povrchu pristupové cesty a doplnéni
bezbariérovy’lch Oprav v pfistupové trase od terminélu IDS
— celkové vodohospodérské Feéem’ zahmujici systém hospodaFem’ s de§fov§1mivodami
- veFejné osvétlem’ parkoviété
- vegetaénf L'Jpravy parkovi§té
— pfeloiky a zabezpeéeni inienyrskych sitl' vyvolané stavbou
Zadavatel pro zpracova’m’ poskytne:
— IG a HG prfizkum ovérujr’ci skladbu podloii parkoviété a moinosti vsakovéni sréikovych vod
- geodetické zaméFenI’ vEetné prflbéhfl inienyrsch sftl'
— dendrologicky prflzkum
- predchozi dokumentace vztahujr’cr’ se k zéméru, pripadné dokumentace, které mohou zémér
koordinaéné ovlivnit
Dokumentace bude zpracovéna podle podml’nek dotaéniho titulu IROP 2021-2027 pro
SpecifickV CI’12.2.
Souéésti (:innosti nem’ zpracovém’ studie proveditelnosti, zpracovém’ iédosti o dotaci z IROP

souéésti zadévaci dokumentace pro zadém’ veFejné zakézky na provedeni dila v souladu
s technickf/mi Feéenimi zpracovanymi Zhotovitelem v rémci plnénitéto Smlouvy, tj. projektové
dokumentace pro zhotoveni stavby, které bude splfiovat poiadavky stanovené obecné
zévaznymi pra’vm’mi pFedpisy a prislu§n§1mi technickY/mi normami Uéimymi ke dni pfedém’
hmotného zachycem’ Wsledkfl tvflrél' Einnosti Zhotovitele Objednateli a které bude zpracované
do podrobnostl’ nezbytch pro zpracovém’ nabidky na verejnou zakézku na stavebni préce,
véetné soupisu stavebnich praci, dodévek a sluieb s kazem vymér;

podkladu pro provedem’ dila spoér’vajl’ciho ve zhotoveni stavby v souladu stechnicki
Fe§enimi zpracovaai zhotovitelem v rémci plnénl' této smlouvy;

v ziském’ vVhradm’ licence k uiitl’ projektove’ dokumentace specifikované v pFedeéIVch
odstavcich dle zékona E. 121/2000 5b., 0 prévu autorském, prévech souvisejicr’ch s prévem
autorsk a o zméné nékterY/Ch zékonfi (autorskv zékon), v platném znéni;

v ziskéni pravomocného stavebm’ho povolenl' a v§ech souvisejicich povolem’, rozhodnuti,
souhlasfi a stanovisek nezbytm’lch pro provedenf dI’Ia podle podminek a poiadavkfi
stanovenych zékonem 65. 183/2006 Sb. 0 Uzemnim plénovéni a stavebm’m Fédu (stavebni
zékon), ve znéni pozdéj§ich predpisfl, a jeho provédécr’mi pFedpisy;



2.4.

2.4.1.

2.4.2.

b)

2.4.3.

2.5.

b)

(déle jen ,,dilo").
PFedmétem Smlouvyje tvfiréi éinnost Zhotovitele, hmotné zachycem’jejich vysledkfl a poskytnuti
vyhradnl' licence k uiitf Vysledkfi tvfirél’ Einnosti Zhotovitele véetné jejich hmotného zachycem’
Objednateli.

Tvflrcf cinnost Zhotovitele bude sméFovat k uréem’ vhodnych technicch Feéenl’ stavby. Uréené
technické Feéem’ stavby musi splfiovat poiadavky stanovené obecnY/mi prévnimi pFedpisy a
pFlsluém'Imi technicki normami L'Jcinm'lmi ke dni pFedénI' hmotného zachycenlwsledkfi tvflrél’
Einnosti Zhotovitele.

Hmotnym zachycem’m vysledku tvflrcl’ éinnosti Zhotovitele, se rozuml’:

zpracovana’ projektové dokumentace pro spolecné povolem’ (DUSP), a pro vydéni véech dalélch
rozhodnutf, povolem’, souhlasfi a stanovisek, jejichi potreba vyplyne z technickych Feéem’
vybudovém’ stavby zpracovanVch Objednatelem v rémci plnénl' této Smlouvy, vEetné rozpoétu
stavby v podrobnosti DUSP Elenéného na jednotlivé stavebm’ objekty (pFi pouiitl' agregovanVch
poloiek), v 5 vyhotovem’ch v listinné podobé a v 1 vyhotovem’v elektronické podobé na CD nosiéi,
priéemi vy’lkresové cést bude zpracovéna ve formétu *.dwg (nebo kompatibilnlm) a *.pdf,
textové Eésti budou zpracovény ve forma’tu *.doc nebo *.docx pro MS Word 3 *.pdf, rozpocet ve
formétu *.xls nebo *.xlsx pro MS Excel; DUSP bude zpracovéna v souladu s pFlsluéai prévm’mi
pFedpisy a normami a bude obsahovat rozpoEet stavby v podrobnosti dokumentace pro
spoleéné povoleni (DUSP + rozpoéet v podrobnosti DUSP);

Projektové dokumentace pro provédéni stavby (PDPS) musl t zpfisobilé tvoFit souéést zadévaci
dokumentace veFejné zakézky na stavebm’ pra’ce v souladu 5 § 44 odst. 4 zékona o VZ, tj.
projektové dokumentace stavby musl byt zpracovana’ do podrobnosti nezbytnY/Ch pro zpracovénf
nabldky na veFejnou zakézku na stavebnl préce (mj. prosté obchodm’ch nézvfi a znaéek) véetné
soupisu stavebnich pracl, dodévek a sluieb s vykazem Wmér v 5 vyhotovenl’ch v listinné podobé
a 1 vyhotovem’ v elektronické podobé na CD nosiéi, pFiéemi vykresové éa’st bude zpracovéna ve
formétu *.dwg a *.pdf, textové éésti ve formétu *.doc nebo *.docx pro MS Word a *.pdf, vykazy
vymér ve formétu *.xls nebo *.xlsx pro MS Excel (da’le jen souhrnné pro v§echny dokumenty
uvedené vtomto odstavci ,,PDPS"); podkladem pro zpracova’m’ PDPS bude DUSP v6. Dokladové
éésti, Soupis pracf a kontrolm’ rozpocet stavby bude zpracovén v podrobnosti dle poiadavkfl
poskytovatele dotace.

VY/hradnl’ licencf je Wlucné majetkové prévo sledky tvflrcl’ élnnosti Zhotovitele véetné jejich
hmotného zachycem’ uil’t a to bez geografického Ei éasového omezem’ éi zpfisobu. Vy'lhradnl
licenci k hmotnému zachycem’ vy'lsledkfi tvflréf éinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy jako
autorskému dilu poskytuje Zhotovitel Objednateli v souladu s autorsk zékonem.

Predmétem Smlouvy je déle zaFI'zenI’ zéleiitostf, kterou je vydém’ pravomocného spoleéného
povolem’, a/nebo souhlasu s provedenlm ohlééené stavby a vydém’ v§ech souvisejl'cfch povolem’,
rozhodnuti, souhlasfil a stanovisek nezbytch pro provedenl dila, spoél’vajicl v zastupovénl
Objednatelejako iadatele resp. stavebm’ka pFi souvisejl’clm Flzenl’ u stavebm’ho Gradu. Zhotovitel
je povinen a opra’vnén pri zaFizovém’ za’leiltosti zejména:

obstarat a zpracovat nezbytné podklady pro vypracovénl’ a podéni iédosti o vydém’ spoleéného
povolem’, a/nebo ohlééem’ stavby a dal§ich nezbytnY/ch povolem’ a souhlasfl a stanovisek dle
zékona 6183/2006 Sb. 3 rozsahu DUSP;

vypracovat iédost o vydénl spoleéného povolem’ nebo ohlééem’ stavby nebo pFipadné dalél
iédosti o vydém’ nezbytch povolem’ clle zékona (3183/2006 Sb. a rozsahu DUSP;



2.6.

za Objednatele jako stavebnika sjeho vyslovnY/m souhlasem podat u mistné a vécné pFI’sluéného
stavebniho UFadu iédost o vydéni spoleéného povolem’, a/nebo ohlééem’ stavby a daléi nezbytné
iédosti dle zékona é. 183/2006 Sb. A rozsahu DUSP;

Uéastnit sejedném’ vécné a mistné pFislu§ného stavebnl'ho UFadu a za Objednatelejako iadatele
resp. stavebm’ka podévat névrhy a vyjédFenI' v rémci stavebniho Fizenl' tykajiciho se dI’Ia;

pFebI'rat 2a Objednatele jako iadatele resp. stavebm’ka pl’semnosti v rémci a stavebm’ho Fizeni
tY/kajl'ciho se dila;

uplatfiovat v rémci stavebm’ho Fizem’ tykajl’ciho se dila Fédné a mimoFédné opravné prostfedky,
("2i se préva na jejich uplatnéni vzdét za Objednatele jako stavebnika sjeho slova souhlasem.

Podklady nezbytné pro stavebni Fizem’jsou specifikovény zékonem é. 183/2006 5b., 0 Uzemnim
plénovénl' a stavebm’m Fédu (stavebnl' zékon), ve zném’ pozdéjén’ch pFedpisfi, a jeho provédécimi
pFedpisy.

PFedmétem Smlouvy je i zpracovéni rozpoétfi dle operaéniho programu, souéinnost pFi
zpracovénl’ iédosti o dotaci a poskytnuti souéinnosti Objednateli spojené s Wbérem zhotovitele

stavby, a to pFi zajiétém’ odpovédi na dodateéné informace v ra’mci zadévaciho Fizem’ tykajicich
se projektové dokumentace stavby a vy'lkazu vymér. Zhotovitel je povinen bez prodlem’ a to do 1
pracovniho dne, poskytnout névrh odpovédi pFI’padné zpracovat chybéjicf éést (":1 odstranit
nejasnosti. Souéésti souéinnostije i Uéast Zhotovitele na jednéni hodnotl’ci komise.

Zékladni préva a povinnosti Zhotovitele

3.1. Zévazek provést dilo na svi’Jj néklad a na svou odpovédnost

3.1.1. Zhotovitel se zavazuje Fédné a as provést na sIj néklad a na své nebezpeéi dilo dle (":I. 2.
této smlouvy a zafidit pro Objednatele zéleiitosti dle El. 2 odst. 2.3—2.6, a to tak, aby byl
zcela naplnén OEel této Smlouvy.

3.1.2. Zhotovitel se zavazuje pFi realizaci dila dle této Smlouvy postupovat samostatné, pFiéemi
se zavazuje respektovat pfipadné pokyny Objednatele, co se té mj. poiadavkfi na
pouiité materiély, rozsah a typ vybaveni, zpflsob vyuiiti a zabezpeéem’.

3.1.3. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnou
povahu véci pFevzath od Objednatele nebo pokym‘] danf/ch mu Objednatelem
k provedem’ dila, jestliie Zhotovitel mohl nebo mél tuto nevhodnost zjistit pFi vynaloiem’
odborné péée. Zhotovitel nenl' oprévnén dovolévat se nevhodné povahy pokynfi
vyply'lvajicich z pFedanVch podkladfl.

3.1.4. V pFI’padé potFeby daléich vstupfi nezbytch pro zpracovém’ dila, napF. zaméFem’, statické
posouzem’ apod. tyto zajiét’uje na svfij néklad Zhotovitel a jsou zahrnutyjii v cené dila.

3.1.5. Zhotovitel 5e zavazuje umoinit Objednateli minimélné jednou za dva tydny 0d L’JEinnosti

této Smlouvy provést kontrolu postupu zafizovéni zéleiitostl' dle této Smlouvy. Zhotovitel

je povinen bezodkladné informovat Objednatele ovéech Ukonech, které uskuteém’ za
Objednatele pFi zaFizovém’ zéleiitosti dle této Smlouvy.

3.1.6. Zhotovitel se zavazuje svolat kontrolni den min. 1 X 23 mésic zdflvodu poskytnuti

informace o prCIbéhu praci a zji§téni stanovisek Objednatele k prfibéhu provédénych praci.

3.1.7. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele zaFI'dit za'leiitosti dle této smlouvy osobné, nebo
prostFednictvim jim povéFenVch zaméstnancfi.



Zékladm’ préva a povinnosti Objednatele

4.1. Povinnost zaplatit

4.2

5

4.1.1 Objednatel se zavazuje Fédné dokonéené dilo nebo jeho éésti dle této Smlouvy pFevzit a

4.1.1

4.1.2

za takto pFevzaté dl'lo nebo jeho Eésti zaplatit cenu dohodnutou ve vy§i a 28 podml'nek
dle této Smlouvy.
Objednatel 5e zavazuje zaplatit Zhotoviteli sjednanou Uplatu za zaFI’zenI’ zéleiitosti dle
této Smlouvy.

Objednatel mfiie odstoupit od smlouvy vr’padé, ie pozbyde finaném’ch zdrojfi na
provedeni dila. Tuto skuteénost je Objednatel povinen neprodlené oznémit Zhotoviteli,
kterému néleii dhrada ceny za provedené éésti dl’la.

Souéinnost

4.2.1

4.2.2

4.2.3

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli souéinnost pro zdérné provedeni dila,
zejména bezodkladné reagovat na dotazy Zhotovitele k nejasnostem plynoucim
z provédénl’ dI’la tak, aby jednotlivé rozhodnutl' Objednatele neméla za nésledek prodlevy
v provédém’ da die této Smlouvy.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli ve§kerou souéinnost, které je vjeho
moinostech, mj. se Objednatel zavazuje vystavit Zhotoviteli pro zafizem’ zéleiitostidle této
Smlouvy pl’semnou plnou moc, a to nejpozdéji do 10 pracovnl’ch dnl‘J od uzavFem’ této
Smlouvy.

Zjisti-li Objednatel, ie Zhotovitel provédl’ dl’lo v rozporu se smi povinnostmi, je
Objednatel oprévnén poiadovat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadm’lm
provédém’m a dilo provédél Fédné. Jestliie tak Zhotovitel neuéim’ ani v pFiméFené Ihfité
poskytnuté mu k tomu Objednatelem, povaiuje se tento stav za podstatné poru§enf
Smlouvy 2e stra ny Zhotovitele.

Terminy plném’

5.1 Termin zahéjem’

5.2

5.3

5.1.1

5.1.2

Zhotovitel se zavazuje zahéjit préce na de a Fa’dné vnich pokraéovat bezodkladné
p0 uzavFem’ této Smlouvy.

Pokud Zhotovitel préce podle odst. 2.1 na dile nezahéjl’ ani ve tté étrnécti dnfl ode dne,
kdy mél tyto préce na dI’Ie zahéjit, bude tato skuteénost povaiovéna za podstatné poruéem’
Smlouvy 2e stra ny Zhotovitele.

Terml'n dokonéem’

5.2.1 Nejzazéf termin Fédného dokonéenl’ dl’la je 31. 12. 2024. Prfibéiné terml'ny plnéni dila
jsou nésledujica’:

5.2.1.1 DUSP — do 75 dnfi od oboustranného podpisu SoD

5.2.1.2 Iniem’lrska' Einnost k SP — do 120 dnfl od DUSP, podém’ iédosti 0 SP

5.2.1.3 PDPS —do 150 (MG 0d DUSP

Objednatel pfipustl’ prodlouiem’ termini] uvedenVch v bodu 5.2.1.1, 5.2.1.2 a 5.2.1.3 pouze
v pfi’padé, 2e pFI’Eina nesplném’terminu neleil’ na strané Zhotovitele. Dotéeny'l termin 5e pak mflie
prodlouiit maximélné o délku prodlem’. Terml’n uvedeny v bodu 5.2.1. je pevm'l a zévaznv.



5.4 Rédné dokonéenym dilem se rozuml' dilo, které je bez vad a nedodélkfi brénicich jeho uiivém’,
bo pFevzato Objednateiem a pFevzetI’ potvrzeno v zépise o pFedém’ a pFevzetI' dila.

5.5 Zhotovitelje oprévnén dokonéit préce na provédénl’ dl'la pFed sjednaai termfny dokonéem’.

5.6 Prodleni Zhotovitele s dokonéem’m dila, jeho Eésti, nebo zaFizenI’m Zéleiitosti deléi nei tFicet dnfl
se povaiuje za podstatné poruéeni smlouvy.

6 Cena za splnéni pFedmétu Smlouvy

6.1. Cena za splném’ pfedmétu této Smlouvy je smluvnimi stranami sjednéna na zékladé cenové
nabidky Zhotovitele podané v zadévacim Fizeni na veFejnou zakézku na sluiby ,,ZHOTOVENI'
PROJEKTOVE DOKUMENTACE NA PARKOVI§TE POHORELICE NAM. svoaoov"

6.1.1.Projektové dokumentace pro spoleEné povolenl' podle vyhlééky 146/2008Sb. Ve zném’vyhlééky
583/20205b.

Cena bez DPH 299 600,-

6. 1. 2. Inienf/rské éinnost pro spoleéné povolem'

Cena bez DPH 70 000,-

6.1.3. Projektové dokumentace pro provédéni stavby podle vyhlééky 146/20085b.

Cena bez DPH 229 600,—

Celkové cena bez DPH 599 200,—

DPH 21% 125 832,-

Celkové cena vEetné DPH 725 032,-

6.2 Sjednané cena celkem zahrnuje cenu 2a provedeni v§ech ééstn’ pFedmétu Smlouvy dle 6|. 2

této Smlouvy.

6.3 Sjednané cena za splnéni pFedmétu této Smlouvy obsahuje ve§keré néklady Zhotovitele na

préce a dodévky nezbytné k Fédnému a véasnému provedeni dila dle této Smlouvy, néklady

vynaloiené Zhotovitelem na zafizeni zéleiitosti dte této Smlouvy, mj. 0hradu sprévm’ch

poplatkfi, a pFiméFeny zisk.

6.4 Sjednané cena za splnéni pFedmétu této Smlouvy obsahuje i pFedpokIédané néklady vzniklé

vVvojem cen, a to ai do dokonéem’, pfedéni a pfevzetl' dI’la dle této Smlouvy a zaFizem’

zéleiitosti dle této Smlouvy.

6.5 Sjednané cena za splném’ pFedmétu této Smlouvy je cenou nejvy’lée pFipustnou.

7 Platebnl’ podminky

7.1 Cena za piném’ pFedmétu této Smlouvy bude hrazena p0 pFedéni a pFevzetI' pFI'sluéné Eésti dila
dle bodu 6.1 bez vad a nedodélkfl Ei p0 splném’ jednotiivh ééstl’ na zékladé faktury —
dafiového dokladu



7.2

7.3

7.4

Lhflty splatnosti

7.2.1 Objednatel je povinen uhradit fakturu vystavenou Zhotovitelem dle této Smlouvy a podle
podml’nek v této Smlouvé sjednam'lch nejpozdéji do 30 dnfl ode dne nésledujl’ciho p0 dni
doruéenl’ faktury.

7.2.2 Prodleni Objednatele s L’Jhradou dluiné Eéstky delét’jak 9O dm‘J se povaiuje za podstatné
poruéeni Smlouvy.

Na’leiitosti dafiového dokladu (fa ktury):

7.3.1 Faktura Zhotovitele musi formou a obsahem odpovn’dat zékonu o UEetnictvi a zékonu
o dani z pFidané hodnoty v platném znénf a musf zejména obsahovat:

— oznaéenl’ UEetnI’ho dokladu a jeho poFadové (":I’slo

- identifikaénl’ adaje Objednatele véetné DIC

- identifikaénl’ Lidaje Zhotovitele véetné DIC

— popis obsahu UEetm'ho dokladu

- datum vystavem’

- datum uskuteénénizdanitelného plném’

— vy§i ceny bez dané celkem

- sazbu dané

- vy'léi dané celkem zaokrouhlenou dle psluénych pFedpisCI

- cenu celkem vEetné dané

- podpis odpovédné osoby Zhotovitele

Objednatel je oprévnén pFed uplynutim lhfity splatnosti vrétit fakturu, pokud neobsahuje
poiadované néleiitosti nebo obsahuje nesprévné cenové Udaje. Oprévném’lm vrécem’m
dafiového dokladu — faktury, pFestévé béiet pflvodm’ lhflta splatnosti. Opravené nebo
pfepracované faktura bude opatFena novou lhfitou splatnosti. VpFipadé vrécem’ faktury
v souladu s oprévnénim Objednatele podle tohoto odstavce nem’ Objednatel v prodlem’.

8 Provédém’ dila

8.1

8.2

9

9.1

Zhotovitel se zavazuje provést dI’lo die této Smlouvy v souladu s prévnl'mi a technickymi normami
platnymi na L'Jzeml’ Ceské republiky v dobé provédénl’ dila dle této Smlouvy.

Mistem provédém’ dl’la clle této Smlouvy je L’Jzeml' uvedené vbodu 2.1 a mista projednéni
zpracovaného dl’la — sidlo Objednatele, kancelé? Zhotovitele éi sidla dotéenVCh orgénfl.

PFedénI’ a p‘r'evzetl'dfla

Organizace pFeda’ni a pFevzetI’ dokonéeného da

9.1.1 Dl’lo se pfeda’vé po ééstech, nejpozdéji v terminech sjednam'lch touto Smlouvou.

9.1.2 Mistem pFedém' a pFevzetI’dl’Ia je sidlo Objednatele.



9.1.3 V pFipadé, ie pFi pfedévacim Fizenl' budou zjiétény vady a nedodélky, které brém’ uifvénl’
dila vsouladu s L'JEelem uréenym charakterem dI'Ia dle této Smlouvy, nebo vady, které
nebyly Zhotovitelem odstranény, aékoliv byl Zhotovitel kjejich odstraném’ Objednatelem

pisemné vyzvén, Objednatel dilo nepFevezme a dI’lo se nepovaiuje za Fédné dokonfiené, o
Eemi bude sepsén zépis o prfibéhu pFedévaciho Fizem’. Zhotovitel je povinen zjiEténé vady
a nedodélky odstranit a vyzvat Objednatele k novému pfedévéni dila, a to v pfiméfené
Ihfité, kterou k odstranénivad a nedodélkfl stanovi Objednatel.

10 Smluvnl' zéruky, odpovédnost za vady

10.1

10.2

Na Fédné dokonéené a pFevzaté dilo provedené podle této smlouvy poskytuje Zhotovitel smluvm’
zéruku, ie dilo je bez vad, mé obvyklé vlastnosti a je zpfisobilé k Fédnému daléimu vyuiiti.

Zéruém’ doba se sjednévé v délce 24 mésfcfil. Zéruéni doba poéiné béiet ode dne uvedeného
v koneéném zépise o pFedém’ a pFevzetI' dila.

11 Smluvni pokuty a sankce

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

Sankce za nesplném’ dohodnutého termfnu dokonéeni dI’la nebo terminu Fa’dného dokonEem’
éésti dila dle této Smlouvy nebo pFi prodlem’ s pFedénI’m dila dle této Smlouvy Objednateli proti
terminflm sjednanym touto Smlouvou, je Objednatel oprévnén L’Jétovat Zhotoviteli smluvni
pokutu ve vyéi 1 000,- K65 za kaidv zapoéaty'l den trvénl’ prodlenl' Zhotovitele s dokonéem’m dila
dle této Smlouvy nebo s pFedém’m dI’Ia dle této Smlouvy Objednateli, a to a2 do dokonéeni dila
dle této Smlouvy nebo pFedénI’ dila dle této Smlouvy Objednateli a Zhotovitel se zavazuje takto
afitovanou smluvnl' pokutu Objednateli zaplatit.

V pFI’padé prodlenl' Objednatele s L'Jhradou faktur zaplatl' Objednatel Zhotoviteli Grok z prodlem’
ve smluvené Wéi 0,01 % z dluiné Eéstky, a to za kaidv zapoéaty den prodlem’.

Sankce za neodstranénl’ vad a nedodélkfl zjiéténVch pFi pFedém’ dila. Pokud bude Zhotovitel
v prodleni s dokonéem’m praci k odstraném’ vad a nedodélkl‘] brénicich vyuiitl' dila, je Objednatel
oprévnén L'Iétovat Zhotoviteli smluvm’ pokutu ve Wéi 1 000,- KE/den za kaidou vadu a nedodélek
brém’ci vyuiitl' dila.

PFi neposkytnuti souéinnosti Zhotovitele v rozsahu bodu 2.6 této smlouvy je Objednatel
oprévnén Uétovat smluvm’ pokutu ve WEI 10 000,- Ké za kaidy’l jednotlivy pFipad.

Sankce za kaidou zji§ténou vadu dila spoél’vajici zejména vnesouladu mezi projektovou
dokumentaci (PDPS) a vy'lkazem vymér, v nedostateéné zpracované projektové dokumentacf, Ei
kresové éésti, je Objednatel opra’vnén afitovat Zhotoviteli smluvnl' pokutu ve vy'léi 2 000,— Ké/
za kaidou zji§ténou vadu a nedodélek. Pokud by mnoistvi vad a nedodélkfl vprojektové
dokumentaci a kazu vér vedlo ke zruéem’ zadévaciho Fizenl' na Zhotovitele stavby, je
Objednatel oprévnén L'Iétovat Zhotoviteli smluvnl' pokutu ve Wéi 50 000,- KE za kaidé zruéeni
zadévaciho Fizeni.

Odmitne—li Zhotovitel zahéjit a provést konkrétni (":ést dl’la nebo opravu 6i dopracova’m’ dila, bude
Objednatel oprévnén aétovat zhotoviteli SO % z ceny vE. DPH z pFedmétné Eésti dila.

Pokud zévazek provést dilo zanikne Fédnym ukonéem’m dila, nezaniké nérok na smluvni pokutu,
které souvisi s dFI’Véjéim poruéenim povinnostl’.

Smluvnl' pokuta je splatné d0 5 dni 0d jejiho pl’semného uplatnéni. V pfl’padé neuhrazem’ smluvm’
pokuty v terminu splatnosti Zhotovitelem je Objednatel oprévnén smluvm’ pokutu odeéist z
nejbliiéifaktury.



11.9 Takto sjednané smluvnl’ pokuty nemaji vliv na pffpadnou povinnost néhrady §k0dy. Zaplacenl'm
smluvm’ pokuty nejsou dotéena préva Objednatele na néhradu §kody. Sjednané pokuty hradi
povinné strana nezévisle na tom, zda a v jaké vyéi vznikne druhé strané v této souvislosti §koda,
kterou Ize vyméhat samostatné.

12 Vlastnictvi dl’la a nebezpeél' §kody na dile

12.1 Vlastm’kem provédéného dI’la jako celku, jakoi i jeho jednotlivych souééstl’ je od poéétku
provédéni dl'la Objednatel.

13 Rozhodéi doloika

13.1 Véechny spory vznikajl’ci z této smlouvy a v souvislosti s m’ budou rozhodovény s koneénou
platnostt’ u Rozhodéiho soudu pFi HospodéFské komoFe Ceské republiky a Agrérm’ komoFe Ceské
republiky, sudiété Brno, podle jeho Fédu jedm’m rozhodcem jmenovaa pFedsedou Rozhodéiho
soudu.

14 Zénik smlouvy

14.1 Tato smlouva zanika’:

a) pfsemnou dohodou Smluvm‘ch stran,

b) jednostrana odstoupenfm od smlouvy pro jejl’ podstatné poru§eni druhou smluvnl’stranou,
s tfm, ie podstatny'lm poruéem’m smlouvy se rozuml’ zejména:

— nedodém’ piedmétu plném’ ve stanovené ani néhradm’ dobé plnénl’,

~ pokud mé pFedmét plnénl’vady, které jej Eim’ neupotFebiteam nebo nema’ vlastnosti, které
si Objednatel vyminil nebo o kteeh ho Zhotovitel ujistil,

— nedodriem’ smluvm’ch ujednénl' o zéruce za jakost,

— neuhrazem’ ceny Objednatelem p0 druhé vyzvé Zhotovitele k uhrazem’ dluiné Eéstky, pFic‘Eemi
druhé vyzva nesml' nésledovat dfive nei 30 dnfl p0 doruéem’ prvm’vyzvy.

c) odstoupem’m od smlouvy ze strany Objednatele v pFI’padé neposkytnuti dotace, coi se
zejména tyké neprovedem’ Ea’sti dI’la dle bodu 2.4.2. pism. b), bodu 2. 6.

15 Zévéreéné ustanovem’

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

Préva a povinnosti smluvm’ch stran Wslovné touto smlouvou neupravené se FI’dI’ pslu§ai
ustanovem’mi obéanského za’konl’ku.

Zhotovitel je dle ust. § 2 pism. e) zékona E. 320/2001 5b., 0 finanEnI’ kontrole, povinen
spolupflsobit pFi Wkonu finanEm’ kontroly a umoinit pfipadnou kontrolu ze strany poskytovatele
dotace a daléich kontrolnich orgénfl vrozsahu plném’ pFedmétné zakézky podle zékona é.
255/2012 5b., 0 kontrole.

Mésto PohoFeIice je pFi naklédénl’ s veFejm’Imi prostFedky povinno dodriovat ustanovem’ zékona
(“3. 106/1999 5b., 0 svobodném pFI'stupu k informacim ve znénl' pozdéjéich pFedpisO (zejména §9,
odst. 2 zékona).

Smlouva je vyhotovena ve (”:tyFech stejnopisech, znichi kaidv mé platnost origina’lu. Dvé
vyhotovenl' smlouvy obdrii Objednatel, dvé vyhotovem’ obdril’ Zhotovitel.

Zmény smlouvy



15.5.1 Jakékoliv zména Smlouvy musi ml’t pisemnou formu a musi byt podepsa’ma osobami
oprévnénymi za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi

zmocnény’tmi.

15.5.2 Zmény smlouvy se sjednévajl' jako dodatek ke smlouvé s Eiselnym oznaéem’m poFadovym
Eislem pfisluéné zmény Smlouvy. Dodatky se 6islujl' v ucelené Eiselné Fadé vzestupné 0d
Efs|a 1.

15.5.3 PFedloii—li nékteré ze Smluvm’ch stran névrh na zménu Smlouvy formou pisemného
dodatku ke Smlouvé, je druhé Smluvm’ strana povinna se k névrhu vyjédFit nejpozdéji
do patnécti pracovm’ch dnfl ode dne nésledujiciho p0 doruéenl’ névrhu dodatku
ke Smlouvé.

15.6 Véechny spory vznikajici z této Smlouvy a v souvislosti 5 nl' budou rozhodovény s koneénou
platnosti u Rozhodéiho soudu pFi Hospodéfské komoFe Ceské republiky a Agrérm’ komoFe Ceské
republiky, sudiété Brno, podle jeho Fédu jedm’m rozhodcem jmenovany'lm pfedsedou Rozhodéiho
soudu.

15.7 Zhotovitel se zavazuje Fédné uschovat originél této Smlouvy o dilo véetné jejich pFI’padnf/ch
dodatkfl a jejich pfiloh, veékeré origina’ly Uéetnich dokladl‘] a originély projektové dokumentace
a dalél’ch dokumentfi souvisejicich s realizacu’ dila p0 dobu nejméné 10 let ode dne uzavFem’
Smlouvy. Doklady budou uchovény zpflsobem uvedenym v zékoné E. 563/1991 5b., 0 L'Aéetnictvi,
ve zném’ pozdéj§fch pFedpisD.

15.8 Smlouva nabWé platnosti dnem jejl'ho podpisu obéma Smluvm’mi stranami. V pfipadé, 2e je
Smlouva podepisovéna Smluvm’mi stranami v eném Ease, naby'lvé platnosti dnem podpisu té
Smluvm’ strany, které ji podepi§e pozdéji. Tato Smlouva nabWé UEinnosti dle § 6 zékona é.
340/2015 5b., za’kon o registru smluv, ve zném’ pozdéjéich pFedpisfi, dnem jejiho uveFejnéni v
registru smluv zFizeného Ministerstvem vnitra. UveFejném’ obsahu Smlouvy v registru smluv zajistl'
Objednatel.

15.9 Smluvnl' strany se déle dohodly, 2e pokud nékteré ustanoveni této Smlouvy je nebo 5e stane
neplatm'lm, zdénlivy'lm Ei neUEina, nebude to mit za nésledek neplatnost, zdénlivost Ei
neL'Iéinnost této Smlouvy jako celku ani jim’lch jejl'ch ustanovem’, pokud je takovéto neplatné,
zda’nlivé nebo neL'JEinné ustanovem’ oddélitelné 0d zbytku Smlouvy. Smluvni strany se zavazujl'
neplatné, zdénlivé Ei neL'Jéinné ustanovem’ nahradit novy'lm platnY/m Ei UéinnY/m ustanovenim, které
svy’lm obsahem bude c0 nejvérnéji odpovidat podstaté a smyslu pflvodniho ustanovem’ Smlouvy.

15.10 Smluvni strany 5e 5 obsahem smlouvy seznémily a souhlasn’ s m’m tak, jak'jeizaebycen vy§e.
xi; 4/ ‘41-V Pohofelidch dne 3H (2 JO 1" V Ostravé 2l.6.202‘i3I'RSVOP‘RC‘JEK'I Osfrova (1.5.
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