Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník ve znění pozdějších
předpisů

na zhotovení projektové dokumentace
na stavbu

Valašské Klobouky, ulice Pod Dubovcem - křižovatka
Článek I.
Smluvní strany
Objednatel:
Adresa:
Právní forma:
IČ:
DIČ:
Jehož jménem jedná:
Zástupce ve věcech technických:
Číslo účtu:
Tel.:
E-mail:
(dále jen objednatel)

Město Valašské Klobouky
Masarykovo náměstí 189, 766 01 Valašské Klobouky
město
00284611
CZ00284611
Mgr. Eliška Olšáková, starostka města
Ing. Radek Bařinka

Zhotovitel:
Adresa:
IČ:
DIČ:
Jednající:
Číslo účtu:
Tel:
E-mail:
(dále jen zhotovitel)

Ing. Jiří Škrabal
xxxxxxxxxxxxx, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
48476684
CZxxxxxxxxxxxxxx
Ing. Jiří Škrabal
xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx

292669434/0300, Československá obchodní banka, a. s.

xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx@xxxxxxxxxx

Článek II.
Smlouva o dílo
Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení projektové dokumentace (PD) v rozsahu dle cenové nabídky
ze dne 22. 6. 2021 a v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění, ve
stupni dokumentace pro vydání společného povolení stavby
(DUSP)
v podrobnostech
dokumentace pro provádění stavby (PDPS)
pro stavební akci:

Valašské Klobouky, ulice Pod Dubovcem - křižovatka
Předmětem závazku je zpracování projektové dokumentace řešící úpravu stávající křižovatky
místních komunikací ze schválené STUDIE stavby VALAŠSKÉ KLOBOUKY – ULICE POD
DUBOVCEM, STUDIE DOPRAVNÍCH OPATŘENÍ KE ZVÝŠENÍ PRŮJEZDNOSTI –
varianta 4 (mikro okružní křižovatka).
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Článek III.
Rozsah a obsah závazků
1. Smlouva o dílo
Předmětem závazku je zpracování projektové dokumentace (PD):
- ve stupni dokumentace pro společné povolení stavby (DUSP) v podrobnostech
dokumentace pro provádění stavby (PDPS)
Název stavby: Valašské Klobouky, ulice Pod Dubovcem – křižovatka
Katastrální území:

Valašské Klobouky

Bližší specifikace předmětu smlouvy:

1.1.
-

1.2.

závazek bude proveden dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 22.06.2021
polohopisné a výškopisné zaměření stávajícího stavu bude poskytnuto objednatelem
dokumentace pro společné povolení stavby DUSP v rozsahu dokumentace pro provádění
stavby PDPS, PD bude v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném
znění
Závazek zhotovitele bude plněn v termínech specifikovaných v čl. IV.

Článek IV.
Čas a místo plnění závazků
1. Termíny plnění závazků:
1.1. Smlouva o dílo:
Předání 6 x DUSP/PDPS do 25 týdnů po podepsání smlouvy o dílo.
Geodetické zaměření předá objednatel zhotoviteli do 14 dnů od podepsané smlouvy o dílo.
1.2. Místo předání a převzetí:

Město Valašské Klobouky
Masarykovo náměstí 189, 766 01 Valašské Klobouky

Článek V.
Cena
1. Cena za splnění závazku v plném rozsahu podle čl. III. této smlouvy je stanovena jako nejvýše
přípustná ve výši:
Cena smlouvy o dílo (DUSP/PDPS) bez DPH
DPH 21 %
Cena smlouvy o dílo vč. DPH

82 000,- Kč
17 220,- Kč
99 220,- Kč

2. Nárok na zaplacení ceny vzniká řádným splněním, předáním a převzetím sjednaného závazku
vyplývajících ze smlouvy o dílo.
3. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách. K této ceně
je dopočtena DPH v zákonem stanovené výši.
4. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
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Článek VI.
Zaplacení ceny
1. Objednatel neposkytuje zálohy. Po řádném splnění závazku ve smyslu čl. IV., vzniká
zhotoviteli nárok na úhradu dle čl. V. odst. 1. Podkladem pro vystavení daňového dokladu je
protokol o předání a převzetí závazku smlouvy o dílo, podepsaný oběma smluvními stranami,
který budou jeho přílohou a nedílnou součástí.
2. Zhotovitel vystaví dle výše uvedeného daňový doklad (fakturu), kde bude uveden název stavby
v plném znění dle smlouvy a název fakturovaného závazku vč. fakturované částky zaokrouhlené
na celé koruny.
3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 15 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení
daňového dokladu (faktury) objednateli, a to na účet uvedený ve smlouvě.
4. Pohledávky zhotovitele vzniklé z uzavřené smlouvy nelze bez předchozí písemné dohody
s objednatelem postoupit platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob.

Článek VII.
Provádění závazků
1. Veškeré věci potřebné k provedení závazků zajišťuje zhotovitel na svůj náklad a odpovědnost.
2. Zhotovitel bude při zhotovení závazku postupovat s náležitou odbornou péčí a v souladu
s platnými se zákony a vyhláškami
3. Projektové dokumentace budou zhotoveny tak, aby plnily funkci:
- dokumentace pro vydání společného povolení stavby
- dokumentace pro provádění stavby sloužící pro výběr zhotovitele stavby
4. V průběhu zpracování bude PD minimálně jednou projednána se zadavatelem, a to za účasti
předem dohodnutých dotčených orgánů, případně dalších osob, pokud nebude dohodnuto jinak.
5. Řešení požadavků vlastníků pozemků dotčených stavbou bude předem písemně odsouhlaseno
objednavatelem
6. Zhotovitel předá objednateli:
 6 x DUSP/PDPS v kompletní písemné formě
 1 x kompletní PD ve stupni DUSP/PDPS v digitální podobě na CD ve formátu pdf, dwg a
dgn, texty v .doc (Word)
 1 x kontrolní rozpočet (oceněný soupis prací) v tištěné verzi
 1 x kontrolní rozpočet (oceněný soupis prací) a 1x soupis prací (slepý rozpočet) ve formátu
.xls (Excel)

Článek VIII.
Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy
1. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele zhotovit závazek v době sjednané v čl. IV. smlouvy
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny závazku za každý
den prodlení.
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2. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele písemně se vyjádřit k reklamaci vady díla v době
sjednané v čl. IX. bod č. 3. smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1
% z celkové ceny závazků za každý den prodlení.
3. V případě, že objednatelem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn
účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek IX.
Záruka
1. Zhotovitel poskytuje na zhotovenou projektovou dokumentaci v rozsahu dle čl. IV., bod 1.
záruku v délce 36 měsíců.
2. Záruční doba začne běžet následující den ode dne převzetí závazku objednatelem bez vad a
nedodělků.
3. Zhotovitel se zavazuje písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatněné vadě závazku do
14 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.

Článek X.
Závěrečná ustanovení
1. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které budou podepsány
objednatelem a zhotovitelem, jinak jsou neplatné.
2. Smlouva je platná dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a jeden pro
zhotovitele .
4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany
prohlašují, že tuto smlouvu projednaly, že tato nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně
nevýhodných podmínek.

Článek XI.
Uveřejňování smlouvy
1.

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.

2.

Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského
parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

3.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinností
dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění
pozdějších předpisů ( dále jen „zákon o registru smluv“). Smlouva a veškeré její dodatky ve
lhůtě stanovené citovaným zákonem zašle k uveřejnění objednatel.
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4.

Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky tajemství dle ustanovení
§504 občanského zákoníku.
Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Schváleno orgánem obce: Rada města Valašské Klobouky
schůze konaná dne 19.7.2021
č. usnesení 77/486/2021

Ve Valašských Kloboukách dne ..............................V Želechovicích nad Dřevnicí dne.............

.......................................................
objednatel

......................................................
zhotovitel

5

