
Smlouva o díío na zhotovení projektu
(§ 2586 a násl. občanského zákoníku)

Smluvní sírany

Objednatel
Město Soběslav

Sídio:
Jednající/Zastoupený:
:ČO

náměstí Republiky 59, 392 Cl Soběslav
Ing. Jindřich Bláha - starosta města
002 52 921

0'Č:
Tciefon:

CZ0C252921
381 508 111

e-mail: mesto@musobeslav.cz

Za ocjodnatelr o prd vran jednat a podepisoval’
Ve věcech smluvních Ing. Jindřich Bláha - starosta města
Ve věcech technických Jiří Kubeš - pracovník OVRR MěÚ Soběslav

Zhotovitel
Obchodní řin-na:
Sídle

PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.
Palackého 48, 393 01 Pelhřimov

Jednajíc./Zastouoený: Ing. Jaroslavem Rybářem, jednatelem společnosti

IlO: 280 94 026
DIČ:
Oochodní rejstřík;
Telefon;

CZ28094026
Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 16910 
724 817 470

e-mail : ry b a r @ pro j ektcentrum.cz

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat
Ve věcech smluvních
a věcocn techirckých Ing. Jaroslav Rybář
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li.
Předmět smlouvy

° Znotuvitel se zavazuje, že vyp-acjje (zhotoví) v rozsahu a za podmínek ujednaných v této 
smlouvě pro objednatele a objednateli odevzdá projektovou dokumentací:

•» přípravu zakázky

° pro vydání územního rozhodnutí včetně vyjádření DOSS, vlastníků a správců veřejné 
technické infrastruktury

na akci:

"Dopravní přestupní terminál - Soběslav"

Součástí přípravy zakázky bude:

polohopis o výškopis řešeného území včetně zajištění 
hranic řešených pozemků v digitální podobě z KN

inženýrsko-geologic ký průzkum
- 3 ks kopaných sond IG průzkumu o předpokládaná hloubce 3m, 
objednatel zajistí pmvedení zemn'ch prach zhotovitel zajíst' vyhodnocen: sond

hluková studie

POZM: : vhodný podklad = hluková studie pro protihlukovou stěnu

Součástí projektoví1 dokumentace pro vydám územní rozhodnut' (D JR; bude:
0 projeKtová dokumentace pro vydání uzemni rozhodnutí v členěni:

architektonická část 
řešení inženýrských síti 
řešení dopravy

0 existence stávajících inženýrských sítí 
0 vyjádření vlastníků a správců veřejné technické infrastruktury 
° vyjádřen1' dotčených orgánů státní správy (DOSS)
° žádost o uzemní rozhodnuti

Výše uvedené musí svým rozsahem umožnit vydáni právoplatného územního rozhodnutí.

Součástí předmětu smlouvy není:
-> příslušný správní oopíatek potřebný k vydání územního rozhodnutí

° Objednatel se zavazuje, ze dokončený projekt převezme, zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou 
cenu a posKytne zhotoviteli ujecnané spolupůsobeni.
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Způsob vypracování projektu
Projektové dokumentace budou vypracovány a dodány v '‘ámci ujednané ceny ve třech tištěných 
vyhotoveních a jedenkrát v elektronické verzí na CD ve formátech DOC, PDF, DWG. JPG. Na 
vyžádání objednatele zhotovitel dodá další vyhotoveni v požadovaném počtu za zvláštní uh: adu.

Pf /pracování projektu bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné oředpisy v ujecnání této 
sn. ouvy a oude se i'Jit podklauy vyplývajícuni z vyjádřeni DOSS.. vyj-i dleními správců 
jc .motlivých inženýrských sítí a zuvěiy konzultačních schůzek se zásl jpci investora.

IV.
Čas plnění

zhotovitel se zavazuje, že .ypracuje a dudá dí:o dle bodu II.:. 

příprava zakazky: do 17.7.2017

Dokumentace pro územm řízení: do 1^-.8.201.7

Dokladová část k dokumentaci pro územní řízení: do 11.9.2017

Předmět pínéní dle bodu II.1 této smlouvy je splněný řádným vypracováním a odevzdáním 
projektů objednateli. Odevzdáním odsouhlaseného projektu se rozum' osobm odevzdaní 
projektu objednateli, jeno projednání včetně potvrzeni o převzetí. Převzetím projektu 
n žpotvrzuje objednatel jeho správnost a úplnost.

V.
Spolupůsobení a podklady objednatele

Objednatel se zavazuje, ze po dobu zpracování projektu poskytne zhotoviteli v nevyhnutelném 
rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření 
a stanoviseK jejichž potřeba vzmkne v průběhu plnění této smlouvy.

Objednatel se dále zavazuje k zajištění majetkoprávních vztahů s majiteli dotčených pozemků.

VI.
Cena plnění/ platební podmínky

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu části II. teto smlouvy je ujednána uc lodou 
.smluvních stran.

C .o.a přeumětu plnění v rozsahu části li. odst. 1 této smlouvy celkem činí:



FAZE la - Příprava zakázky. 63.800,- Kč

polohopis o výškopis řešeného území včetně zajištěni
hranic řešených pozemků v diqitólni podobě z KN.......................... 15.000,-Kč

in/enýrsko-geologický průzkum...................................................... 8.000, Kč
~ 3 ks kopaných sond íG průzkumu o předpokládané hloubce 3n, 
oojednatel zajisti provedení zemních prací, zhotovitel zajisti vyhodnocení sond

hluková studie 40.800,-Kč

FÁZE 1b - Dokumentace k vydání rozhodnutí o umístění stavby.......135.000,-Kč

a projektová dokumentace pro vydání územní rozhodnutí v cleněnk
architekt............................................................................................ 2S.000, Kč
projektanti inženýrských sítí.............................................................35.000,-Kč
projektant dopravy........................................................................... 25.OC0,-,<c.
koordinace.........................................................................................j 5.000,-Kč

inženýrská činnost pro vydání územnímu rozhodnutí
vč. zajištění pďslušné dokladové časti k projektu.........................................35.000.- Kč

° már,tence stávajících inženýrských sítí
° vyjádření vlastníků a správců veřejné technické infrastruktury 
* vyjádření dotčených orgánů státní správy (DOSS)
° žádost o územní rozhodnutí

Celkem bez DPH 198.800,- Kč

DPH 21% 41.748.,-Kč

Celkem, četně DPH 240.548,- Kč

° Podkladem pro úhradu ceny dodávky bude faktura, vystavená zhotovitelem po splnění dílčích 
část; předmětu této smlouvy dle bodu VI.2. Faktura je sp'atna do 21 dní od jejího doporučeného 
dodání objednateli.

° Pro případ nedodržení terminů zhotovitele provedení díla s-.- sjednává smluvní pokuta ve výši 
0,2 % z ceny díla za každý den prodlení oproti smlouvou ujednaným jednotlivým termínům.

0 Pro přiocd prodlen' objednavatele s úhradou faktury se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % 
z ceny díla za každý den prodlení oproti smlouvou ujednanému termínu splatnosti.

0 faktura musí obsahovat prohlášení

Zhotovitel čestně prohlašuje, že není v insolventním ani jiném obdobném řízení a že DPH 
odvede příslušnému finančnímu úřadu.

Toto prohlášení musí být nad sígnací faistury.

° V nřípaaě, že dojde ke zrušení nebo k oestounoní cd této smlouvy z důvodů na straně 
objednatele, bude znorovtel oráče rozpracované ke dni zrnkem nebo odstoupení fakturovat 
objednateli ve výši vzájemné dohodnutého rozsahu vykonaných prací ke dni zrušení nebo



odstoupení od réte snrouvy, a to podílem z ujednané ceny dle části VI. za jednotlivé práce 
uvedené v části II. V případě, že nedojde mez: zhotovitelem a objednatelem k dohodě dle 
piedcházející věty, požádá zhotovitel o rozhodnutí příslušný soud.

VII.
Odpovědnost za vady, záruka •

•» Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený dle této smlouvy, a že po dobu 
stanovenou (záruční doba) bude mít vlastnosti ujednané v této smlouvě

- Zhotovíte: neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od 
objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich 
nevhodnost.

« Záruční doba je 60 měsíců a začíná plynout od předání projektové dokumentace.

<- Pro případ vady proje-ctu sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost 
zhotovitele poskytovat bezplatné odstranění vady. Zhotovitel so zavazuje případné vady 
projektu odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, 
učiněném písemnou formou, nejdéle však do 14 dnu.

Vlil.

Změna závazku
o Objednatel se zavazuje, že přistoupl na změnu závazku v případech, kdy se po uzavření smlouvy 

změní výchozí podklady rozhodující pro uzavření této smlouvy, nebo vzniknou na jeho straně 
novo požadavky. Objednatel je povinen přistoupit na změnu termínu předání projektu vždy, když 
dojde k prodlerr se splněním jeho povinnost; spolupůsobeni ujednané v této smlouvě.

o K návrhům dodatku k teto smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve hůte 7 dnů od 
doporučeného odeslání dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, 
která ho podala.

IX.
Ujednání všeobecná

0 Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem.

* Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky.

» Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, ze kterých, zhotovitel obdrž'jedno vyhotovení 
a o ujed na tel dvě vyhotovení.
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