
1. SMLUVNÍ STRANY

't.1 Objednatel: Město Soběslav
nám. Republiky 59/I, 392 01 Soběslav 
IČ: 00 252 921 
DIČ: CZ00252921
Zastoupené: Inq. Jindřichem Bláhou

1,2 Zhotovíte!: Dalibor Adámek
Projektová činnost
Háječek 509, 378 21 Kardašova Řečice 
IČ: 419 11 822 
DIČ:CZ 419 11 822

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1 Předmětem plnění Je vypracování projektu pro provedení stavby na 
akci:

..Rekonstrukce a úpravy ústředního vytápění a rozvodu pflynu
- sokolovna - zimní stadion".

2.2 Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace pro 
provedení stavby v šesti vyhotoveních. Jedná se rekonstrukci 
vytápěcího systému ve stávající plynové kotelně a rozdělení zdrojů 
tepla do více sekcí podle projednaného projektového záměru. 
Projektová dokumentace bude obsahovat podrobný slepý výkaz výměr, 
který bude přiložený též v oceněné variantě.

2.3 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré informace potřebné k 
zajištění zhotovení předmětu plnění.



3. DOBA PLNĚNÍ

3.1 Smlouva je platná do termínu uvedení díla do provozu a předání 
investorovi.
V termínu 15.3.2017-28.6.2017

3.2 Termín a cena díla platí za podmínky, že po podepsání smlouvy 
nedojde k závažným změnám.

4. CENA DÍLA

4.1 Cena díla je stanovena jako cena smluvní a sjednává se dohodou 
smluvních stran. Cena je rozdělena podle jednotlivých částí nového 
vytápěcího systému takto:

Zaměření stávajícího stavu vytápěcího 
systému 20 000,00 Kč
ústřední vytápění - kotelna 41 300,00 Kč
ústřední vytápění - strojovna A 9 900,00 Kč
ústřední vytápění - strojovna B 12 500,00 Kč
ústřední vytápění - strojovna C 5 500,00 Kč
ústřední vytápění - strojovna D 10 900,00 Kč
nový plynovod 17 500,00 Kč

Celkem bez DPH 117 600.00 Kč

4.2. V ceně nejsou dále správní poplatky, průzkumy a studie, které si 
vyžádají orgány státní správy nebo stavební úřad.

4.3 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla 
dohodnutou cenu po předání projektové dokumentace ve výši 117 600,- 
Kč, a to na základě faktury vystavené zhotovitelem s dohodnutou 
splatností 15dnů od jejího doručení. Dohodnutá cena za provedení díla 
je pevná a konečná. Dodavatel není plátcem DPH.

5. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

5.1 Vadou se rozumí odchylka od kvalitativních podmínek, rozsahu, 
vlastností a parametrů díla nebo jeho částí stanovených touto 
smlouvou. Zhotovitel odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má 
dílo v době jeho předání objednateli a dále za ty, které se na díle 
vyskytnou v záruční době sjednané v této smlouvě.



5.2. Zhotovitel posKytuje objednateli záruku za jakost díla spočívající v 
tom, že dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití obvyklým 
způsobem a k obvyklým účelům a zachová si obvyklé vlastnosti. 
Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla bez vad objednatelem a 
trvá 24 měsíců.

5.3 V případě, že objednatel nesdělí při vytknutí vad jinak, je zhotovitel 
povinen vytýkané vady v záruční době odstranit na vlastní náklad 
nejpozději do 15 onu ode dne, kdy mu budou vady oznámeny, jinak má 
objednatel právo požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo či od této 
smlouvy odstoupit. Další nároky z vad objednatele nejsou tímto 
ustanovením dotčeny.

6. SívíLUVM; POKUTY

6.1 Zhotovitel bude platit ocjednateli smluvní pokutu za prodlení s plněním 
díla v termínech dle čl. 3 smlouvy ve výši 0,5 % z ceny dodávky za 
každý započatý den prodlení.

6.2 Objednatel bude platit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0.5 % z ceny 
dodávky za kažaý den prodlení s opožděným placením faktury ve 
Ihutách dle čl. 5.

7. ZAVERECNA UJEDNANÍ

8.1 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží 
objednatel a jeaen zhotovitel.

8.2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky 
podepsanými oběma smluvními stranami.

V Soběslavi 27. 6. 2017 V Kardašově Řečici

Dalibor Adámek 
projektant


