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SMLOUVA O DÍLO

1. Smluvní strany:

Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený:
Bankovní spojení:
IČ,
Email:

Zhotovitel:

Sídlo (bydliště)
Zastoupený
Bankovní spojeni
lČ
Email:

Odborné učiliště Cvrčovice, příspěvková organizace
Cvrčovice č, p. 131, 691 23 Pohořelice
RNDr. Milada Kussak Hôklová

60680300
skoIaěoucvrcovice .cz

Stavební projekční kancelář
Ing.Schwarz Libor
Hustopeče 693 01, Dlouhá 2
Ing.Schwarz Libor

105 63 229

2. Předmět smloůvY :

Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svoji odpovědnost vypracovat projektovoll
dokumentaci projekt pro stavební povolení a pro realizaci stavby s podrobnostmi pro
výběrové řízení a realizaci díla včetně tendrového rozpočtu (výkazu výměr), na stavbu :
,,Rekonstrukce elektroinstalace budovy OU CvrČovice Č. p. 131 - havarijní stav. "
Předmětem veřejné zakázky je též poskytnutí výhradní licence k užití této projektové
dokumentace.
Součástí zakázky bude zajištění všech potřebných stanovisek, povolení a rozhodnutí,
nezbytných pro úspěšné vydání příslušných povolení, výpočet denního osvětlení a protokol
vnějších vlivů. Zhotovitel dopracuje doměření půdorysů všech podlaží pro vytvoření
stávajícího stavu podlaží.

Projektová dokumentace ve stupni DSP, bude zpracována a předána ve 6-ti
vyhotoveních v listinné podobě a 2 x vyhotovení v elektronické podobě na CD nosiči.

3. Termín plnění:

Dokumentace pro vydání stavebního povolení a výběrové řízení na zhotovitele akce bude
dokončena a předána do 10. 4. 2018.



4. Cena prací:

Cena za zhotovení díla se sjednává dle zákona o cenách v platném znění dohodou smluvních
stran jako cena pevná a maximální, po celou dobu provádění díla ve výši:
Cena bez DPH 110.000,- KČ
DPH 21% 23.100,- Kč
Cena vČ.DPH 133.100,-KČ

Zhotovitel prohlašuje, že nabídková cena výše uvedená, obsahuje veškeré náklady zhotovitele
nezbytné k řádnému provedení a předání úplného díla v požadovaném rozsahu.

5. Financováni a fakturace:

Po předání kompletní dokumentace zhotovitelem pro bude vystavena jediná a konečná faktura
na cenu dle bodu 4, této smlouvy.
Splatnost faktury je 14 dní ode dne jejího doručení objednateli na základě předávacího
protokolu oboustranně podepsaného smluvními stranami.

6. Smluvní pokut'y:

Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu
za nesplnění termínů předání dokumentace dle bodu 3. ve výši l 000,- kč za každý den
prodlení.

7. Záruka:

Smluvní strany se dohodly na záruční lhůtě 48 měsíců od předání dokumentace, která je
předmětem této smlouvy o dílo. Po dobu záruční lhůty zodpovídá zhotovitel za to, že dílo má
vlastnosti dle této smlouvy a je vyprojektováno v souladu s platnými ČSN a právními
předpisy platnými v době zpracování této dokunientace.

8. Ustanovení o smlouvě a dodatcích ke smlouvě:

Smlouvu lze měnit, upřesňovat či rušit pouze oboustranně potvrzenými smluvními dodatky,
které může navrhnout kterákoliv ze smluvních stran.
Smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zhotovitel a dvě
objednatel.
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Razítko a podpis objednatele Razítko a podpis zhotovitele


