
SMLOUVA O DÍLO

na vypracování revize a projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS) na akci:

"Revitalizace ul. Žižkovy (sil. 11/286) v úseku mezi křižovatkami s ul.

Roztockou a K Břízkám - revize DPS"

ČI. I Smluvní strany

Zadavatel: Město Jilemnice

bankovní spojení:

IČ:

DIČ:

Tel.:

Masarykovo náměstí 82

51401 Jilemnice

Ing. Janou Čechovou, starostkou města

vedoucím odboru rozvoje

investic a majetku

Česká spořitelna, a.s., Č. účtu

00275808

CZ 00275808

Zastoupený ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

E-mail:

Zhotovitel : Nýdrle - projektová kancelář, spol. s r.o.

Nad Okrouhlíkem 2365/17

182 00 Praha 8

U Sila 1670

463 11 Liberec 30

Ing. Zbyňkem Nýdrlem

tel.

Komerční banka a.s.

28474961

CZ28474961

korespondenční adresa:

zastoupený:

číslo účtu:

IČ:

DIČ:
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ČI. IIPředmět díla

Předmětem plnění zakázky je vypracování revize projektové dokumentace pro provedení stavby

(DPS) na akci: .Revítalizace ul. Žižkovy (sil. 11/286) v úseku mezi křižovatkami s ul. Roztockou a

K Břízkám - revize DPS". Součástí projektové dokumentace bude rozdělení rozpočetu a výkazu

výměr podle výsledků jednání projektanta, Města Jilemnice a Krajské správy silnic Libereckého

kraje.

Jedná se o revitalizaci stávající komunikace, jejímž předmětem budou úpravy komunikace,

odvedení povrchových vod, retenční nádrž a clonové nasvícení přechodů pro pěší, úprava plynovodu,

zeleně a úprava VO. Projektová dokumentace bude připravena v souladu se stavebním povolením

bude řešena v koordinaci sjiž provedenou přeložkou vodovodu a splaškové kanalizace. Rozsah byl

stanoven na vstupním jednání se zástupcem objednatele.

Projektová dokumentace bude vyhotovena v 6-ti paré + Ix CD.

Či. III Termín plnění

Projektová dokumentace bude vyskladněna k 5.2.2018

ČI. IV Cena

Cenová nabídka byla stanovena dle odhadu projektových hodin podle jednotlivých stavebních

objektů následovně:

Projektová dokumentace

SO - Komunikace, chodníky a koordinace jednotlivých SO:

SO - Dešťová kanalizace:

SO - Přeložka plynovodu:

SO - Clonové nasvícení přechodů pro pěší a úprava VO:

93.000,-Kč

46.800,-Kč

10.400,-Kč

13.000,-Kč

Celkem bez DPH: 163.800,-Kč

(projektová dokumentace úprav zeleně bude řešena samostatně smlouvou mezi Městem Jilemnice a

projektantkou)

Cena PD a IČ bez DPH:

DPH 21%:

Cena celkem vč. DPH:

163.800,-Kč

34.398,-Kč

198.198,-Kč
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ČI. V Platební podmínky

Úhrada nabídnuté a nejvýše přípustné ceny projektové dokumentace bude provedena po

dokončení a odevzdání projektové dokumentace v 6-ti tištěných paré a IX CD na základě daňového

dokladu (faktury) do 14-ti dnů od protokolárního předání a převzetí projektové dokumentace

objednatelem.

Splatnost vystavených faktur bude minimálně 14 dní odjejich prokazatelného doručení zadavateli.

Platební podmínky se řídí příslušným ustanovením občanského zákoníku.

V případě, že faktury nebudou obsahovat veškeré předepsané údaje, objednavatel je oprávněn

vrátit je zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta

splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

Či. VI Záruky a sankce

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a

že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

Zakázka bude realizována v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a

doporučených předpisů a metodik.

Práce budou prováděny pravidelně a samostatně, ve stanovených termínech, přičemž

dodavatel ručí za to, že provedené práce odpovídají dané kvalitě prací v souladu s platnou legislativou

a podmínkami poskytovatele dotace.

Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené jeho činností, která vyplývá z této smlouvy. Nese

zároveň veškeré náklady spojené s náhradou těchto škod.

Záruční dobaje 60 měsíců a začíná plynout ode dne odevzdání projektu objednateli.

Zadavatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady projektu uplatní bezodkladně po jejím zjištění

písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady projektu do 30 dní od uplatnění oprávněné

reklamace objednatele. Neodstraní-li zhotovitel závady v dohodnutém termínu, je stanovena sankce ve

výši 500,00Kč za každý započatý den do doby splnění a zároveň mu budou přefakturovány práce

spojené se zajištěním a odstraněním těchto závad třetí osobou.

Zhotovitel ručí za to, že předmět dodávky bude zpracován podle platných právních předpisů a

technických norem.

Za nedodržení termínu předání projektové dokumentace bude zhotoviteli účtována

smluvní pokuta ve výši 500,00Kč z celkové ceny za každý započatý den prodlení.

Za nedodržení termínu platby bude objednateli účtována smluvní pokuta ve výši 0,05%

z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
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Či. VII Závěrečná ustanovení

Veškeré smluvní závazky se řídí ustanoveními této smlouvy, občanským zákoníkem a

předpisy souvisejícími.

Veškeré změny a dodatky k této smlouvě musí mít písemnou formu a být odsouhlaseny oběma

smluvními stranami.

V případě odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele se objednatel zavazuje uhradit

veškeré prokazatelné náklady, které tímto zhotoviteli vznikly.

Zadavatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku, změní-li se po uzavření smlouvy

výchozí podklady, rozhodné pro uzavření této smlouvy, nebo vzniknou nové požadavky objednatele.

Zadavatel je povinen přistoupit na změnu smlouvy, zpozdí-li se s plněním povinností, dojednaných

touto smlouvou.

Zhotovitel si vyhrazuje právo přerušit práce na předmětu plnění v případě, že dojde k porušení

některého z bodů této smlouvy.

Zhotovitel a objednatel jsou si povinni poskytnout veškerou potřebnou součinnost, zejména

předat si potřebné informace a podklady ve sjednaných termínech, vykonávat řádně a včas příslušející

úkony, případně poskytne zadavatel zhotoviteli potřebné plné moci.

Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží I paré.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podepsání oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Jilemnici dne: ... :~.~~.1.~..~:1i

Ing. Jana Čechová

starosta

V Liberci dne

Z h . I
a z otovite e

Ing. Zbyněk Nýdrle
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