l
Číslo smlouvy objednatele:
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SMLOUVA

uzavřená v souladu s ustanovením§ 20, odst. 1,2 zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany
Objednatel:

IČ objednatele:
DIČ objednatele:
Bankovní spojení:
Objednatel zastoupený
ve věcech smluvních
Zhotovitel:

Se sídlem:
IČ zhotovitele:
DIČ zhotovitele:
Bankovní spojení zhotovitele:
Odpovědný zástupce zhotovitele:

Pověřený pro DČ

Město Veverská Bítýška
náměstí Na Městečku 72
664 71 Veverská Bítýška
00282804

Josef Mifek - starosta města
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební (dále jen FAST VUT)

je součástí veřejné vysoké školy, která vznikla ze zákona
(zákon č. 111/98 Sb.) a nezapisuje se do obchodního rejstříku.

Veveří 331 / 95, 602 00 Brno
00216 305
cz 00216305

prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc.
děkan FAST VUT
doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph. D.
proděkan pro vnitřní a zahraniční vztahy

Zástupce pro věcná jednání (řešitel):

uzavřely tuto smlouvu o dílo:

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu ustanovení§ 2586 zák. č. 89/2012Sb.,
občanského zákoníku, se bude řídit tímto zákoníkem.

Předmět smlouvy

li.

Předmětem plnění zakázky je zpracování projektové dokumentace - ve stupni dopravní studie na stavbu
„Dopravní studie náměstí ve Veverské Bítýšce". - dokončení rozpracované studie
Dílo zahrnuje:
zaměření
projektové práce dopravní
projednání návrhu se zástupci města a veřejností
projednání s dotčenými orgány státní správy jako je Policie ČR, SUS JMK a KORDIS
cestovné a tisk PD
Dílo naopak nezahrnuje:
Diagnostiku vozovky.
Majetkoprávní vztahy.
Případné vyvolané přeložky inženýrských sítí.
V ceně není zahrnuto projektování VO ani sadové úpravy
Dokumentace bude zpracována tak, aby odpovídala vyhl. č. 503/2006 Sb. (příloha č. 4), kterou se provádějí
některá ustanovení stavebního zákona, vyhl. č. 499/2006 Sb. (příloha č. 1 a příloha č. 2). Dokumentace
dopravních staveb bude provedena v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., a toto bude uvedeno i v technické
zprávě dokumentace.
Dokumentace musí být zhotovena v souladu se všemi právními normami, technickými požadavky. Součástí
dokumentace bude položkový rozpočet a výkaz výměr ve formátu *xls.
Projektová dokumentace každého stupně bude předána v šesti tištěných vyhotoveních a jednou v elektronické
verzi ve formátu *pdf, *doc a *dwg.
Smluvní strany se dohodly, že pokud pro vydání pravomocného územní rozhodnutí a stavebního povolení bude
třeba doplnit některé další podklady související s předmětem díla, jak je popsán v tomto článku (vícepráce),
zavazuje se zhotovitel pro objednatele tyto práce zajistit na základě jeho písemné objednávky. Smluvní strany si
současně s akceptací této objednávky zhotovitele sjednají cenu těchto víceprací a její splatnost.

Ill.

Cena

Cena za dílo činí:
Celková cena bez DPH
134 780,- Kč
DPH 21%
28 303,80- Kč
Celková cena s DPH
163 084,80- Kč
Daň z přidané hodnoty bude účtována dle platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Tato cena je
stanovena jako nejvýše přípustná.

IV.

Čas plnění

Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle do jednoho měsíce ode dne podpisu této smlouvy. Zhotovitel předá
projektovou dokumentaci do 30.06.2022. Zhotovitel dokumentace nenese zodpovědnost spojenou
s neplněním dodacích lhůt spojených s nedodržováním obvyklých časových lhůt (1 měsíc od podání) případně
správního řádu při projednávání PD s DOSS. Zhotovitel nenese rovněž zodpovědnost za prodlužování termínů
z důvodů projednání stavby se zadavatelem ani z veřejností.
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Zhotovitel je povinen předat dílo nejpozději ve stanovené době na základě zápisu o předání a převzetí díla,
který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V.

Placení díla

Dílo bude zaplaceno po kompletním dokončení díla a předání objednateli.
Zhotovitel má právo na zaplacení díla po jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků. Faktura bude mít
veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v ust. § 28 zákona č. 235/2004 Sb. a bude vystavena a
doručena objednateli do 15 - ti dnů ode dne převzetí díla a bude mít stanovenou splatnost 30 dnů ode dne
doručení faktury objednateli.
Nebude-li faktura splňovat veškeré předepsané náležitosti daňového dokladu, popř. bude-li obsahovat jiné
zřejmé nesprávnosti, má objednatel právo vrátit fakturu zhotoviteli k opravě kdykoliv ve lhůtě splatnosti a
zhotovitel nemá právo na zaplacení úroků z prodlení.

VI.

Vlastnictví díla

Vlastnictví díla přechází na objednatele dnem jeho převzetí v souladu s touto smlouvou.

VII.

Vady díla a záruky

Dílo má vady, neodpovídá-li požadavkům dle této smlouvy či příslušných závazných ustanovení relevantních
právních předpisů.
Zhotovitel objednateli zaručuje, že dokumentace bude zpracována a předána objednateli v rozsahu a souladu
s ustanovením této smlouvy a dále v souladu s platnými právními předpisy (zákony, vyhlášky, nařízení vlády) a
technickými předpisy (normy, technické vlastnosti materiálů)
Zhotovitel dále zaručuje, že řešení navržená v návrhové části díla, tedy provedené technické, statické,
hydrotechnické a hydraulické výpočty a z toho plynoucí navržená technická řešení díla zaručí správnou
funkčnost díla..,
Výše uvedené záruky zhotovitele platí od předání kompletní projektové dokumentace objednateli.
Pokud budou objednatelem zjištěny vady po předání díla (dílo nebude v souladu s výše poskytnutými zárukami
zhotovitele), oznámí je písemně zhotoviteli a ten je povinen do 30 dnů od obdržení tohoto oznámení se
písemně vyjádřit, zda vadu uznává či nikoliv. Pokud se ve sjednané lhůtě zhotovitel nevyjádří, má se za to, že
reklamaci uznává. Vady díla odstraní zhotovitel bezplatně do 60 kalendářních dnů, nedohodnou-li se strany
jinak.

VIII.

Smluvní pokuta

Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění uvedeného v čl. IV. této smlouvy, popř.
termínu k provedení bezplatného odstranění vady dle předchozího článku VII. zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo uvedené v čl. Ill. této smlouvy za každý den prodlení. Smluvní pokutu
zaplatí zhotovitel vedle škody, která objednateli vznikne v důsledku porušení povinnosti, na kterou se vztahuje
smluvní pokuta. Objednatel je oprávněn se domáhat náhrady škody přesahující smluvní pokutu.
V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z finančního
objemu platného dokladu za každý den prodlení.
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IX.

Závěrečná ustanovení

Právní vztahy touto smlouvou neupravené, se řídí právním řádem ČR, zejm
Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na podkladě doho
vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou v rovnocenných stejnopisech, z nic
stejnopis.

Objednatel:

Josef Mifek
Starosta m

Zhotovitel:

doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D.
proděkan pro vnitřní a zahr
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