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Výtisk č.:
Počet listu: 5
Přílohy: 

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení ~ 2586 a násl. občanského zákoníku, zákona č. 89 2012 Sb., v
platném znění

čj. I.
Smluvní strany

1. Česká republika — Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
Se sídlem: Kongresová 2/1666, 140 21 Praha 4  Nusle
IČO: 75151472
DIČ: CZ75151472
Zastoupená: pik. Ing. Pavlem Dombrovským, náměstkem ředitele Krajského

ředitelství policie hi. m. Prahy pro ekonomiku
Adresa: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy

poštovní přihrádka 122, 110 01 Praha I
Bankovní spojení: CNB
Číslo účtu: 3509881/0710
Vyřizuje: Odbor správy nemovitého majetku
Tel.: 974885400
Fax: 271 736 878
email: krpa.osnm.podatelna a ixr.cz
dále jen „objednatel“

2. GRERNER — projektová a inženýrská kancelář spoi. s.r.o.
Se sídlem: Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3
IČO: 25076655
DIČ: CZ 25076655
Zastoupený: ,

jednateli společnosti,

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze ‚ oddíl C, vložka 47627
číslo účtu: 1071792140267 / 0100
tel.: 602791601, 608260468
email: lan~~rebner.cz, pavlik grebner.cz
dále jen „zhotovitel“

uzavírají,

na základě rozhodnutí zadavatele pod č. j.: KRPA1377839 ČJ20210000VZZ ze dne
13.9.2021 v souladu s *~ 6, 27 písmeno a) a ~ 31 zákona č. 134 2016 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisu a v souladu s ustanovením Občanského zákoníku,
zákona č. 89 2012 Sb., ve znění pozdějších předpisu (dále Jen., občanský zákoník),

tuto smlouvu o dílo.



či. II.
Předmět smlouvy a podmínky plnění

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést za podmínek v ní sjednaných objednateli
zpracovat projektovou dokumentaci pro ohlášení stavby v rozsahu prováděcí projektové
dokumentace na akci „KŘP hImP — P 2.0 — Praha 5, Na Bělidle 272/5 — úprava sociálního
zázemí“

1. Specifikace prací:
 zaměření části přízemí pro potřeby projektové dokumentace
 prověření možnosti napojení na inženýrské sítě
 zpracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby v rozsahu dokumentace pro

provádění stavby (přemístění stávající místnosti s celami pro krátkodobě zadržené
v rámcipřízemíobjekturnapojenína—inženýrské sítě, návrh úpravy souvisejících
prostor dokumentace ocelových konstrukcí mříží cel)

 projektová dokumentace zpracovaná dle požadavku pro krátkodobé cely
 zpracování zadávacích podkladů pro vyhlášení veřejné zakázky (výkresová

dokumentace, slepý výkaz výměr, specifikace navržených materiálu, podmínky pro
vlastní realizaci, harmonogram prací)

 zpracování položkového rozpočtu
 vyhotovení projektové dokumentace v počtu 6 paré a elektronicky na CD.

2. Projektová dokumentace pro ohlášení stavby v rozsahu prováděcí projektové
dokumentace. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č.
405 2017 Sb. kterou se mění vyhláška č.499 2006 Sb. o dokumentaci staveb

3. Projektová dokumentace bude zpracována v listinné i v digitální podobě systému
AutoCad a PDF (na CD) a v šesti vyhotoveních, paré č. 1 až 3 bude obsahovat
položkový rozpočet, paré č. 4 položkový výkaz výměr.

4. Objednatel se zavazuje, že dokončenou akci specifikovanou v čl. II. bodě 1. této
smlouvy převezme a zaplatí za její provedení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli
dojednanou součinnost.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že technickým pracovníkem při provádění díla je
objednatelem zplnomocněna Ing. Alena Rejmanová (tel.: 974 885 403).

6. Zhotovitel je při provádění díla a jeho částí povinen dodržovat obecně závazné právní
předpisy, technické normy a ujednání této smlouvy.

či. III.
Cena díla, termín a místo plnění

1. Nabídková cena:

1.1 Zpracování projektové dokumentace pro ohlášení stavby v rozsahu prováděcí projektové
dokumentace v rozsahu:
 stavební část
 silnoproudy
 slaboproudy datové rozvody
ZTI
 požárně bezpečnostní řešení stavby



 výkaz výměr a rozpočet

Cena bez DPH 112 000,00 Kč
DPH 21°o 23520,00 Kč
Cena včetně DPH 135 520,00 Kč

1.2 Inženýrská činnost:
Cena bez DPH 15 000,00 Kč
DPH2I°0 3150,OOKč
Cena včetně DPH 18 150,00 Kč

Celkem:
cena bez DPH 127 000,00 Kč
DPH2 1% 26670;owKč
cena včetně DPH 153 670,00 Kč

(Slovy: jednostopadesáttřitisícšestsetsedmdesát korun českých)

2. Nabídková cena je cenou maximální.

3. Místem plnění je objekt Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy, Na Bělidle 272/5,
Praha 5.

4. Dohodnutou cenu (či. III. odst. 1) garantuje dodavatel po celou dobu plněni zakázky.

5. Zahájení prací: ihned po podpisu Smlouvy o dílo.

6. Projektové dokumentace pro ohlášení stavby v rozsahu prováděcí projektové
dokumentace včetně projednání s DOSS bude předána do 20. 12. 2021.

či. Iv.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.

2. Smluvní cena je stanovena jako nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla.

3. Splatnost faktury je min. 21 dnu po převzetí díla objednatelem za předpokladu, že faktura
byla doručena do pěti kalendářních dnu od jejího vystavení. Konečná faktura bude
vystavena do patnácti dnu po vzniku práva fakturovat, tj. Po předání díla, které nebude mít
při předání a převzetí jedinou vadu nebo jediný nedodělek. Faktura musí obsahovat
všechny náležitosti daňového dokladu podle ~ 29 zákona č. 235 2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty. Nebudeli faktura uvedené náležitosti obsahovat, objednatel má právo ji vrátit
zhotoviteli k doplnění či přepracování. Při vrácení faktury uvede objednatel duvod
vrácení, v takovém případě se přerušuje lhuta splatnosti, která začíná znovu běžet po
doručení opravené faktury objednateli.

4. Zhotovitel splní smluvní závazek řádným a postupným vypracováním projektu v rozsahu
čl. II. a jeho odevzdáním objednateli.



5. Splnění smluvních závazku jednotlivých dílčích plnění bude potvrzeno oběma smluvními
stranami na základě předávacích protokolu.

či. V.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1. Smluvní strany se dohodly, že případné smluvní pokuty se budou řešit ve smyslu
ustanovení **2048 a 2051 a násl. Občanského zákoníku č. 892012 Sb., v platném znění.

Či. VI.
Ostatní a závěrečná ustanovení — odpovědnost za vady a záruka.

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě o
dílo.

2. Zhotovitel garantuje na předmět plnění záruční dobu v délce stanovené obecně závaznými
právními předpisy a předloží prohlášení o pojištění odpovědnosti za škody.

3. Objednatel se zavazuje k projednání dokumentace v rozpracovanosti ještě před jejím
odevzdáním.

4. Pokud v pruběhu provádění díla vyvstane potřeba jiné součinnosti a poskytnuti dalších
podkladu od objednatele nezbytných pro provedení díla, které zhotovitel nemohl předvídat
ani při vynaložení veškeré odborné péče, je na základě písemného požadavku zhotovitele
objednatel povinen takovou součinnost nebo podklady poskytnout bez zbytečného
odkladu.

5. Objednatel odpovídá za to, že poskytnuté doklady podle předchozích odstavcu nebudou
mít právní vady.

6. Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se
řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalších obecně závazných právních
předpisů.

7. Ujednáním o smluvních pokutách není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

8. Tato smlouva muže být měněna se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou
formou označenou jako číslované dodatky.

9. Tato smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, Po dvou pro každou smluvní stranu.

10. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

11. V souladu s ustanoveními zákona č. 106 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
zveřejní objednatel smlouvu v ekonomickém informačním systému Ministerstva vnitra
ČR.

12. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem prostudovaly a svuj podpis
připojují na základě svobodné yule.



13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti Po jejím zveřejnění v ekonomickém informačním systému Ministerstva vnitra
ČR.


