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SMLoUVA o Dí Lo
podle s 2586 zákona č .89/2oI2 Sb., obč anský zákoní k (dále jen obč anský zákoní k)

l. Smluvní  strany

objednatel :  Město Tachov
Sí dlo :  Hornická 1'695,347 01 Tachov

Statutární  orgán :  Mgr. Ladislav Macák, starosta

Bankovní  spojení  :  KB, a.s', poboč ka Tachov

č í slo ú č tu :2688970257/0100
lč  :  OO26O23L

Telefon :  374 774 L1,1,

Fax :374774196
Zástupce ve věcech technických: Pavel Bluma, ved' lo
Kontaktní osoba :  Pavel Bluma

E-mail :  pavel.bluma@tachov-mesto.cz

dále jen ,,objednatel"

a

Zhotovitel

Sí dIo

Statutární  orgán

lČ

Dlč

:VODOPLAN s.r.o.

:  Sokolovská 41-,3z3 00 Plzeň

:  lng. Jaroslav Faifrlí k

:02458594

:  C202458594

dále jen ,,zhotovitel"

ll. Předmět a ú č el smlouvy

nh Zhotovitel se zavazuje vypracovat na svů j náklad a nebezpeč í  pro objednatele projektovou
dokumentaci na akci:  ,,PPO Tachov - l. etapa" v tomto rozsahu:

DoKUMENTACE PRo ZADÁNí  STAVBY

Dí lo bude vypracováno podle platných a ú č inných právní ch předpisů , zejmé na podle zákona č . 183/2006 Sb.,

o ú zemní m plánování  a stavební m řádu, ve znění  pozdějš í ch předpisů , a jeho prováděcí ch předpisů  a

vyhláš ky č . L69/2o16 Sb. o stanovení  rozsahu dokumentace veřejné  zakázky na stavební  práce a soupisu
stavební ch prací , dodávek a služ eb s výkazem výměr.

| l/ 2 Zhotovitel prohlaš uje, ž e je oprávněn a odborně způ sobilý provádět č innost podle bodu 1. Zhotovitel
provede dí lo osobně (vlastní mi pracovní ky), je vš ak oprávněn plnit svů j závazek z č ásti i za pomoci j iné
odborně způ sobilé  osoby.
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| l/ 3 objednatel se zavazuje převzí t řádně a vč as provedený předmět dí la a zaplatit zhotoviteli cenu
uvedenou v č lánku lV. té to smlouvy'

lt!. č as plnění , Mí sto plnění

| lllI  Zhotovitel se zavazuje předat předmět dí la podle bodu ll/  L té to smlouvy

o Projektová dokumentace k výběru zhotovitele (DVZ) do 2o.I2.202L

| ll/ 2 Zhotovitel je oprávněn plnit svů j závazek i před termí nem uvedeným v předcházejí cí m bodu té to
smlouvy.

| ll/ 3 Zhotovitel splní svů j závazek osobní m předání m předmětu dí la v sí dle objednatele

IV. Cena dí la

lv/1' Celková cena dí la v rozsahu dle bodu ll/ 1té to smlouvy č iní  160.480,- Kč  bez DPH

lv / 3 Celková cena d í la je cenou pevnou a nejvýš e pří pustnou cen u za plnění  té to sm louvy

V. Platební  a fakturač ní  podmí nky

v/L Platby ceny dí la budou uskuteč ňovány v Korunách č eských následují cí m způ sobem
o platba po odevzdání  kompletní  DVZ vč etně ve výš i 160.480,-Kč  bez DPH

v/2 Splatnost faktur se stanovuje 15 dnů  od doruč ení objednateli.

v/3 objednatel zaplatí  cenu dí la na základě zhotovitelem řádně vystavených faktur. Faktura musí
obsahovat tyto nálež itosti:

- označ ení  (č í slo) faktury
- sí dlo, lČ , olČ , bankovní  spojení  zhotovitele
- předmět plnění  a den plnění
- cenu dí la a č ástku k fakturaci
- datum vystavení a datum splatnosti platební ho dokladu
- nálež itosti pro daňové  ú č ely
- podpis oprávněné ho zástupce.

v/4 Bude-li faktura obsahovat neú plné  nebo nesprávné  ú daje a nálež itosti, je objednatel oprávněn j i do
data splatnosti vrátit zhotoviteli, který j i bud' opraví  nebo vystaví  novou. V obou pří padech se běh lhů ty
splatnosti obnovuje.

Vl. Už ití  dí la

vl/L Zhotovitel není  oprávněn poskytnout projektovou dokumentaci bez pí semné ho souhlasu j iné  osobě
než  objednateli.

vl/2 objednatelje dle ustanovení  5 6] . zákona č . L2L/zooo Sb. o právu autorské m, o právech souvisejí cí ch
s právem autorským a o změně některých zákonů , v ú č inné m znění  (dále jen ,,autorský zákon") oprávněn
dí lo, coby dí lo vytvořené  na objednávku, už í t ve smyslu autorské ho zákona pro ú č ely vyplývají cí  z té to
smlouvy a umož nit jeho už ití  za těmito ú č ely třetí m osobám' Toto oprávnění  je oprávnění m výhradní m a

výluč ným. Úplata za takové  uŽití  dí la je zahrnuta ve sjednané  ceně dí la'
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Vll. odpovědnost za vady, Záruka za jakost

Vll/ t Zhotovitelodpoví dá ze zákona za vady předmětu dí la, existují cí v době jeho předání ,zavady později

vzniklé  jen tehdy, byly-li způ sobeny poruš ení m jeho povinnosti. Neodpoví dá za vady způ sobené  použ ití m
nevhodných podkladů  poskytnutých objednatelem, jejichž  nevhodnost nemohl při veš keré  vynalož ené
odborné  pé č i zjistit, nebo tí m, ž e objednatel na jejich použ ití přes upozornění trval.

Vll/2 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost předmětu dí la, tzn. za to, ž e předmět dí la bude mí t vlastnosti
ujednané  ve smlouvě po dobu 60 měsí ců . Záruč ní  doba zač í ná plynout ode dne předání  předmětu dí la
objednateli, a to bez vad a nedodělků .

Vll/3 objednatel uplatní  odpovědnost zhotovitele za vady pí semným oznámení m vad, uč iněným bez
zbyteč né ho odkladu po jejich zjiš tění . Na tomto základě zhotovitelve lhů tě 2Idní  ode dne oznámení vady
odstra ní  bezplatně existují cí  vady projektu.

Vlll. Zajiš tění  závazkú

Vlll/ 1 Neuhradí -li objednatel faktury ve lhů tě jejich splatnosti vč as, budou platby zatěž ovány smluvní
pokutou ve výš i o,5% o z fakturované  č ástky za kaž dý den z prodlení . Za den rozhodný pro splatnost je
považ ován den připsání  fakturované  č ástky na ú č et zhotovitele'

Vlll/ 2 Nedodrž í -li zhotovitel zaviněně termí ny předání  dí la uvedené  č l.lll/ L té to smlouvy, je povinen zaplatit
objednateli smluvní  pokutu ve výš i o, 5% o za kaž dý započ atý den prodlení  z ceny dí la bez DPH.

Vlll/ 3 Smluvní  strany se dohodly, ž e zaplacení  smluvní  pokuty se nedotýká nároku na náhradu š kody ani
povinnosti splnit pů vod ní  závazek.

lX. Dalš í  ujednání

lx/1' objednatelje oprávněn kontrolovat prů běh (postup) provádění  dí la u zhotovitele podle potřeby a na

kontrolní ch dnech urč ených a předem dohodnutých oběma smluvní mistranami.

lx/2 objednatelje oprávněn pož adovat, ž e zhotovitel bude vykonávat autorský dozor nad realizací  stavby.
Způ sob, rozsah a formu výkonu autorské ho dozoru a ú hradu za něj sjednají  smluvní  strany samostatnou
smlouvou.

lx/3 Datové  soubory zů stávají  ulož eny u zhotovitele

lx/4 Dí lo bude vyhotoveno v š esti tí š těných vyhotovení ch a jednou v digitální  verzi. Dokumentace v
digitální  podobě bude vyhotovena následovně:
- výkresová ěást ve formátu dwg a pdf
_ textová č ást ve formátu doc a pdf
_ tabulková č ást ve formátu xls a pdf

objednatel je oprávněn pož adovat da| š í vyhotovení dí la za ú hradu zú č tovatelných nákladů .

lx/ s Tato smlouva mů ž e být měněna pouze pí semnými, oběma smluvní mi stranami podepsanými a

vzestupně č í slova nými dodatky.
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lx/6 V pří padě rozporů  anebo dvojznač ností  mezi touto smlouvou a ostatní mí  podklady platí ustanovení
té to smlouvy.

lx/7 Tato smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech , z nichž  si kaž dá smluvní  strana ponechá jeden

lx/8 Není -li v té to smlouvě smluvní mi stranami dohodnuto j inak, ří dí  se práva a povinnosti smluvní ch
stran, zejmé na práva a povinnosti touto smlouvou neupravené  č i výslovně nevylouč ené , pří sluš nými
ustanovení mi obč anské ho zákoní ku a dalš í mi právní mi předpisy ú č innými ke dni uzavření té to smlouvy.

lx/g Zhotovitel přebí rá nebezpeč í  změny okolností ve smyslu 5 1765 odst' 2 obč anské ho zákoní ku.

V Tachově dne lo 1. 2rz4 V Plzni dne 
3 0 -09. Z02l

Mgr Ladislav Macák
starosta města, objednatel

lng. Jaroslav Faifrlí k

zhotovitel
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