Smlouva o dílo
na zpracování studie s názvem

„Vyhledávací studie pro trasu silničního obchvatu MČ
Brno - Kníničky
číslo smlouvy 022016
(dále jen jako „smlouva")
Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel
Statutární město Brno, městská část Brno - Kníničky
sídlo:

Nová č.p. 92/11, Kníničky, 635 00 Brno

IČ:

44992785-14

DIČ:

CZ 44992785

Zastoupená: Bc. Martinem Žákem, starostou městské části
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 19-17721621/0100
Kontaktní osoba Objednatele: Bc. Martin Žák
Tel.: 546 221 550, mob.: 724 150 602, email: starosta@brno-kninicky.cz
(dále jen „Objednatel")

1.2. Zhotovitel
Ing. Jiří Kalčík
PROJEKTOVÉ STŘEDISKO
sídlo:

Nádražní 404, 330 03 Chrást

IČ:

45394644

DIČ:

není plátcem DPH

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:

688646001/5500

Kontaktní osoba Zhotovitele: Ing. Jiří Kalčík
Mobil: 605 251 270, email: jiri_kalcik@volny.cz
(dále jen „Zhotovitel")
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Článek 2 - PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1.
Předmětem díla je zhotovení vyhledávací studie pro trasu silničního obchvatu
městské části Kníničky ve variantách. Územní studie bude sloužit i jako podklad pro jednání
s Magistrátem města Brna a jako podklad pro návrh změn ÚP města Brna. Obsahem vyhledávací
studie je návrh trasy komunikace MČ Brno-Kníničky propojující extravilánové komunikace III/3846 a
3847 severně od městské části Kníničky do městské části Brno-Královo Pole s průchodem severně
od Mniší hory. Cílem je vyvedení tranzitní dopravy ze středu MČ Kníničky a pdlehčení ulice
Kníničská a současně umožnění kvalitního spojení pro cílovou dopravu přijíždějící k hranici města
Brna po extravilánových komunikacích III/3846 a 3847, kdy cíle jsou části města Brna, kde jsou
soustředěny pracovní příležitosti. Trasa bude vedena severně od areálu Zoologické zahrady a
letiště Medlánky. Napojení do Králova Pole bude do ulice Purkyňovy. Průchod mezi Medláneckými
kopci bude řešen variantně se zahrnutím varianty v hloubeném tunelu.
V generelu ZOO je uvažováno o zřízení druhého vstupu do areálu ZOO. Vyhledávací studie
navrhne odbočku ze silničního obchvatu k tomuto druhému vstupu do ZOO a navrhne parkoviště
pro cca 300 osobních automobilů a 10 autobusů.
V rámci doplnění komunikační sítě bude prověřeno napojení trasy obchvatu další komunikací a
to z údolí Svratky např. rozšířením ulice Palcary (nebo jiným napojením v této oblasti) a dále
k východnímu okraji zoologické zahrady, ke druhému vstupu do ZOO.
Bude zvážena možná etapizace výstavby a podle výsledků projednání dokumentována
v grafických přílohách.
Bude maximálně respektována ochrana krajiny a přírody.
Vyhledávací studie obsahuje:
a) průvodní zprávu a popis trasování
b) přehlednou situaci variant tras
1:10 000 (včetně variant pro etapizaci)
c) situaci variant tras
1 : 5 000, nebo 1 : 2 000 v ortofotomapě
d) přehledné podélné profily
1 : 5 000/500
e) schémata a stručný popis rozhodujících umělých staveb
f) doklady
Měřítka výkresů či zpracování detailů může být upřesněno v rámci pracovních jednání.
2.2.

Zhotovitel se zavazuje provést níže uvedené dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a
zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu.

Článek 3 - ZÁVAZNÉ PODKLADY K PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY
3.1.

Předmět smlouvy se Zhotovitel zavazuje plnit v souladu s podmínkami stanovenými touto
smlouvou, včetně jejích příloh.

Článek 4 - DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
4.1.

Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění předmětu této smlouvy dnem nabytí účinnosti této
smlouvy.

4.2.

Zhotovitel se zavazuje ukončit plnění předmětu této smlouvy nejpozději do 31.10. 2016

4.3.

Místem plnění - předání díla je sídlo Objednatele - Nová č.p. 92/11, Kníničky, 635 00 Brno.

4.4.

Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu.

4.5.

Studie bude zpracována ve třech krocích:
1) Zmapování terénu
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2) Představení konceptu
3) Finální předání díla
, kdy po každém kroku bude osobní setkání projektanta se starostou a pověřeným
zastupitelem RNDr. Petrem Firbasem.
Článek 5- CENA ZA DÍLO
5.1.

V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, se smluvní strany
dohodly na celkové ceně řádně zhotoveného díla.

Cena díla je sjednána následovně:
CELKOVÁ CENA ZA DÍLO:

Slovy:
5.2.

89 000,- KČ

Osmdesátdevět tisíc korun českých.
Výše uvedená cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady
potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla a jeho předáním.

Článek 6- PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1

Před řádným zhotovením a předáním díla nebude Objednatel poskytovat Zhotoviteli zálohu
na cenu.

6.2

Oprávnění fakturovat cenu díla vznikne Zhotoviteli na základě oboustranného podepsání
protokolu o předání a převzetí díla dle čl. 7.4. této smlouvy.

6.3

Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené
právními předpisy, spolu s názvem díla a evidenčním číslem smlouvy Objednatele, včetně
přiloženého protokolu o předání a převzetí díla.

6.4

Faktura vystavená Zhotovitelem musí být doručena Objednateli v co nejkratším termínu
nejpozději však do 5 kalendářních dnů od data jejího vystavení.

6.5

Smluvní strany se dohodly na termínu splatnosti fakturované částky do 21 kalendářních dnů
ode dne vystavení faktury. Dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu
Objednatele.

6.6

Nebude li faktura zaplacena v termínu splatnosti je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli
částku ve výši 0,1 % ze sjednané ceny díla za každý den prodlení.

6.7

Nebude-li faktura vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje, nebo nebude
obsahovat náležitosti dle této smlouvy, je Objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti
zpět Zhotoviteli k doplnění, či opravě. Lhůta splatnosti se v takovém případě přeruší a nová
lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení řádně opravené či doplněné faktury
Objednateli.

Článek 7- PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
7.1

Zhotovitel splní svou povinnost řádně zhotovit dílo jeho řádným ukončením a předáním
Objednateli.

7.2

Dílo bude předáváno Objednateli v listinné podobě ve třech vyhotoveních a v elektronické
verzi na 3 CD nosičích. Elektronická podoba bude obsahovat totožný rozsah s listinnou
podobou v uzavřeném formátu pdf a situační výkresy v otevřeném formátu dgn pro další
použití (územní plán, zadání dalšího stupně dokumentace)
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7.3

O předání a převzetí díla vyhotoví smluvní strany závěrečný protokol o předání a převz*.
díla. Splnění povinnosti Zhotovitele smluvní strany osvědčí podpisem protokolu. Každá ze
stran obdrží po dvou vyhotoveních tohoto protokolu.

7.4

Vyhotovení výše uvedených protokolů se zavazuje zajistit Objednatel.

7.5

V případě, že při předání a převzetí díla zjistí Objednatel vady díla, je oprávněn v protokolu
o předání a převzetí díla poskytnout Zhotoviteli dostatečnou přiměřenou lhůtu, ve které se
Zhotovitel zaváže tyto vady odstranit.

7.6

Nedokončené dílo, dílo se zjevnými vadami či nedodělky není Objednatel povinen převzít.

7.7

Pokud nebude dílo ukončeno řádně předáno Objednateli do stanoveného termínu (dle
článku 4) je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli částku ve výši 0,1 % ze sjednané ceny
díla za každý den prodlení v předání díla.

Článek 8- DALŠÍ UJEDNÁNÍ
8.1

Smluvní strany se dle této smlouvy zavazují poskytnout si vzájemně a včas všechnu
potřebnou součinnost v nevyhnutelném rozsahu, spočívající zejména v předání potřebných
podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy.
Tato součinnost bude poskytnuta nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejího
prokazatelného vyžádání.

8.2

Zhotovitel je povinen Objednatele neprodleně informovat o jakýchkoliv okolnostech, které
mohou ohrozit provedení díla nebo způsobit zpoždění provedení díla.

8.3

Zhotovitel se zavazuje upozornit Objednatele na nevhodnost jím udělených pokynů
k provedení díla, jestliže tuto nevhodnost mohl zjistit při vynaložení odborné péče.
Zhotovitel je však povinen pokyny Objednatele splnit, trvá-li na tom Objednatel, v takovém
případě však neodpovídá případnou vzniklou škodu.

8.4

Na dílo je Zhotovitelem poskytována záruka v délce 24 měsíců. Zhotovitel zodpovídá
Objednateli, že dílo nemá odborné, ani právní vady. Pokud se v průběhu záruční doby
objeví vady díla, je Zhotovitel povinen tyto vady zdarma odstranit. Pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak, musí být záruční vady odstraněny nejpozději do 30 kalendářních dnů od
doručení písemné reklamace Zhotoviteli.

Článek 9- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
9.1

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

9.2

Tuto smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze formou písemných, vzestupně
číslovaných dodatků.

9.3

Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1
této smlouvy, a to doporučeným dopisem. V případě změn týkajících se údajů dle článku 1
smlouvy, musí být přiložena alespoň v úředně ověřené kopii listina, dokládající
oznamovanou změnu údajů.

9.4

Vlastnické právo k dílu přechází na Objednatele zaplacením ceny díla v souladu
s článkem 5.

9.5

Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná
ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména zákona č.
89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

9.6

Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní
ze vzájemných obchodních vztahů především smírně, jednáním. Nedojde-li k dohodě,
dohodly se smluvní strany na tom, že je k projednání sporu přísluší příslušný obecný soud
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v sídelním městě Objednatele. Rozhodným právem pro řešení sporu je právo České
republiky a jednacím jazykem je český jazyk.
9.7

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 stejnopis obdrží Objednatel a 1
stejnopis obdrží Zhotovitel.

9.8

Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 - „Nabídka Zhotovitele*.

9.9

Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v registru smluv,
vedené MČ Brno-Kníničky, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu
smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně
souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení
evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti, uvedené ve výše uvedené smlouvě,
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku v platném zněni, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanoveni
jakýchkoliv dalších podmínek.

O uzavření této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo MČ Brno-Kníničky dne 15.08.2016 usnesením č
4/17/2016.

Ve Chrástu dne:

. 2t)l£

V Brně dne 13.9.2016

Zhotovitel:
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