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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném 
znění 

 

1. Smluvní strany 
1.1   Objednavatel: 

Obchodní jméno:    Město Sušice 
Se sídlem:     Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice 
Zástupce pro jednání smluvní:    Bc. Petr Mottl, starosta města 
Zástupce pro jednání technické:   
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
č.ú.      
IČ:       00256129     
DIČ:      CZ00256129             

 

1.2   Zhotovitel:      

Obchodní jméno:    atelier světelné techniky s.r.o. 
Se sídlem:     Braškovská 368/1, 161 00 Praha 6 
Zástupce pro jednání smluvní     
Zástupce pro jednání technické   
Bankovní spojení:    ČS a.s.,  
č.ú.        
IČO:     24302741     
DIČ:      CZ24302741 

 
2. Předmět plnění 

 Zhotovitel se zavazuje dodat  kompletní dokumentaci pro druhé kolo hodnocení projektové-
ho záměru „Zavedení dynamického řízení veřejného osvětlení města Sušice“, v rozsahu dle poža-
davků výzvy k předložení žádosti SFZP 060384/2017, která je nedílnou přílohou této smlouvy, se zajiš-
těním veškerých potřebných podkladů a inženýrské činnosti.  
 

2.1 Rozsah dokumentace  
2.1.1 Projektová dokumentace ve stupni DPS, DVZ 

 

3. Doba plnění 
Zhotovitel se zavazuje dodat konečné dílo do  20. dubna 2018, případně v takovém termínu, aby byla 
splněna podmínka včasného podání žádosti s dokumentací vyhotovené dle této smlouvy. Nový ter-
mín musí být potvrzen ze strany SFŽP. 

4. Cena 
4.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. 2 této smlouvy vychází z kalkulace  předpro-

jektové a koncepční dokumentace. Celková smluvní cena činí 238.000,- Kč (plus DPH v zákonné 
výši). 

 

4.2 Pokud bude během realizace této smlouvy rozsah díla rozšířen nebo redukován na přání ob-
jednatele, zhotovitel zvýší nebo sníží po vzájemné dohodě s objednatelem celkovou cenu. Po-
žadované práce nad rámec specifikace budou kalkulovány pomocí hodinové náročnosti těchto 
prací.  
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5. Platební podmínky 
5.1 Podkladem pro vystavení daňového dokladu (faktury) bude podepsaný protokol o předání a 

převzetí díla. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel jednorázově na základě faktury, kterou 
zhotovitel vystaví a odešle objednateli v termínu předání celého díla 

 

5.2 Lhůta splatnosti faktury je 14 dní ode dne vystavení.  
 

6. Záruka za jakost projektové dokumentace 
6.1 Odpovědnost za vady díla: 

6.1.1 Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má projektová dokumentace nebo její část po celou do-
bu životnosti stavby, která byla projektovou dokumentací navržena. 

6.1.2 Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak 
vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho Subdodavateli. 

6.1.3 V rámci odpovědnosti Zhotovitele za správnost a úplnost projektové dokumentace, ručí 
Zhotovitel po celou dobu životnosti projektované stavby. 

6.1.4 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti dnů po obdržení písemného upozornění Objed-
natele zahájit práce na odstranění zjištěné vady projektové dokumentace tj., musí zahájit 
opravu těch částí dokumentace, kde byla vada zjištěna. 

6.1.5 Opravou se rozumí vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude Vada od-
straněna a bude vyprojektován nový bezvadný stav. 

 

7. Smluvní pokuty 
7.1 Nedodrží-li zhotovitel termín uvedený v čl. 3 této smlouvy, má objednatel právo účtovat zho-

toviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý 1 den prodlení zapříčině-
ným zhotovitelem z částky uvedené v čl. 4 smlouvy. 

7.2 Je-li objednatel v prodlení s placením faktury, bude zhotovitel účtovat úrok z prodlení ve výši 
0,1 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.  

7.3 Splatnost smluvních pokut se sjednává 14 dnů od doručení vyúčtování druhé smluvní straně. 

 
8. Ostatní a závěrečná ustanovení 

8.1 Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se 
dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovi-
tel se bude řídit výchozími podklady objednavatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami opráv-
něných pracovníků smluvních stran. 

 

8.2 Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu článku 2. této smlouvy. 
V případě, kdy objednatel o to požádá, je zhotovitel povinen umožnit mu nahlédnout do živ-
nostenského oprávnění. 

 
8.3 Zhotovitel vypracuje a odběrateli předá projektovou dokumentaci v rámci dohodnuté ceny 

v 6 výtiscích a 1 x v digitální formě (DWG + PDF + excel).  
 

8.4 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které bu-
dou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluv-
ních stran. 

 

8.5 Pro právní vztahy mezi smluvními stranami platí příslušná ustanovení občanského zákoníku 
s případnými dalšími předpisy k němu vydanými. 
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8.6 Tato smlouva je vypracována ve třech výtiscích, ze kterých si dva ponechá objednatel a jeden 
zhotovitel. 

 
8.7 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, v souladu se zákonem č. 

340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude veřejně 
přístupná. 

 
8.8 Tato smlouva byla schválena radou města Sušice dne 19.3.2018, usnesením č. 216. 

 
 

  

 
 
       V Sušici dne 20.3.2018     V Praze dne   20.4.2018 
 
       Objednatel:       Zhotovitel: 
 
 
 
 
 
 
 
           ……………………………………….    ……………………………………….. 

       Bc. Petr Mottl,                 
       starosta města   

   


