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na zhotovení projektové dokumentace 
i!. smlouvy objednatele: 

i!. smlouvy zhotovltele: DPS-02-2017 

Část A 
Obecnd ustanovení 

,. 

Smluvní strany 

1. Nemocnice s pollkllnlkou Havífov, pPísplvkovd orpnlzace
Se sídlem: Dělnlcká 1132/24, 736 01 Havrrov, 

Kopia pro: I) ř(f -

Zastoupena: Ing. et Ing., Bc. Jifím Matějem, MBAce - feditelem 
Oprávněná osoba k jednání 
ve věcech technických a 
podpisu smlouvy: 
Oprávněná osoba k jednání 
ve wcech technických: 
ie: 
DIČ: 

Ing. Rostlslav Šimanský, MBAce- provozně-technický 
náměstek 

Bankovní spojení: 
eíslo účtu: 

Ing. Pavel Švarc - vedoucí provozně-technického oddělení 
00844896 
CZ00844896 
Komerční banka a. s., pobočka Havífov 
anonymizováno

Zapsána v obchodním reJstfíku Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 899 
d6/e jen v části A,, B, D objednatel a v části C pfikazce 

MEDICOPROJECT, s.r.o. 
Se sídlem: 
Zastoupena: 
IČ: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
eíslo llčtu: 

Kroftova 45,616 00 Brno 
Ing. Vladimírem Kunderou, jednatelem společnosti 
60703016 
CZ60703016 
�SOB a.s., pobočka Brno 
anonymizováno

Zapsána v obchodním rejstffku vedeném Krajským soudem _v Brně oddíl C, vložka 14859 
d6/e jen zhotov/tel v části A,,B,D a v části C pflkaznlk 

li. 
Zdkladní ustanovení 

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákonfku dohodly, že se
rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících bude fídlt pfíslušnými
ustanoveními citovaného zákoníku a pfedplsy vztahujícími se k provádění projektové činnosti a autorského
dozoru ve výstavbě.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s
právní skutečností v době uzavfení smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údaj O oznámí
bez prodlení druhé smluvní straně. Strany prohlašují, le osoby podepisující tuto smlouvu Jsou k tomuto
úkonu oprávněny.

3. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro
pfípad zp0sobení škody, kterou kdykoliv na požádání pfedlolí zástupci objednatele k nahlédnutí.
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7. Zhotovitel nemOže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy tfetí
osobě.

8. Pro pfípad, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane nellčlnným neplatným
nebo nevymahatelným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladO nahradit takové ustanovení
novým. Pfípadná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost
ostatních ustanovení.

9. Zhotovitel se zavazuje llčastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se
pfedmětného díla.

10. Písemnosti se považují za doručené i v pfípadě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne čl Jinak
znemožní.

11. Vše, co bylo dohodnuto pfed uzavfením smlouvy, je právně Irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen
to, co Je dohodnuto v této písemné smlouvě a Jejích dodatcích.

12. Objednatel sl vyhrazuje právo na pfedání DPS tfetí osobě Jako podkladu pro zadání zpracování projektové
dokumentace v rozsahu ke stavebnímu fízení stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním fádu (stavební zákon), ve znění pozdějších pfedplsll v rozsahu souvisejících pfedplsO a pro výběr
zhotovitele a realizaci stavby.

13. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré Informace, doklady apod. písemnou formou.

14. Smlouva Je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci
smluvních stran, pflčemž objednatel I zhotovltel obdrží po Jednom vyhotovení.

15. Smluvní strany shodně prohlašují, že sl tuto smlouvu pfed jejím podpisem pfečetly a že byla uzavfena po
vzájemném projednání podle Jejich pravé a svobodné vOle, nlkollv v tísni nebo za nápadně nevýhodných
podmínek, a že se dohodly o celém Jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

16. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně pfíloh a pfípadných dodatkO bude
zvefeJněna. Je-li zhotovitel fyzickou osobou, bude smlouva zvefejněna po anonymizaci provedené
v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údaJO a o změně některých zákonO, ve znění
pozdějších pfedpisO.

17. Tato smlouva nabývá účinnosti v souladu s pfíslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv, ve znění pozdějších pfedpisO (dále Jen „zákon o registru smluv").

V Havrrově dne 2017 

- , -oe- 2011
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_____ .._ ____ ....._ __ 

Ing. Rostislav Šimanský, MBAce 
provozně- technický náměstek 

Naoen1111 p 
Pllmlt1J111111 . 
IJIMI l'liljlllli·I ,!/. ; . 

V Brně dne 11.7.2017 

IYIIEDlkCOIP'RO.lll!C'U', S.R.O.

Kroftova 45 
616 00 BRNO 

nax 541 211 4011.1 777 e01 ee4 
100 10701019 DIC 0Z9070101 li 
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