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Objednávka č.: ...................................... ._ 

Smlouva O dílo dle § 2586 a násl. občanského zákoníku 

I. Smluvní strany 
Zhotovitel: 
Jméno/ Název: h-projekt s.r.o. flmć wwwü 
Místo podnikání/Sídlo: Korunní 968/31, 120 00 PRAHA 2 
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud V odd. vložka 25617 ze dne 6.1. 1994 
bankovní Spojení: ČSOB Praha 4,
e-mail, tel.: 
zastoupen: 

a 
Objednatelz 

Město Nymburk 
IČ, DIČ: 00239500, CZ00239500 
sídlo MěÚ: Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk 
bankovní Spojení: Česká spořitelna Nymburk, číslo účtu: 27-0504359359/0800 
e-mail, tel.: pavel.fojtik@meu-nbk.cz, 325501215 
zastoupen: PhDr. Pavel Fojtík, starosta města 

II. Předmět smlouvy 
Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele provést na Svůj náklad (včetně opatření všech 
potřebných věcí) a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo v nejvyšší kvalitě, dle 
příslušných norem, včetně norem ČSN, a dle požadavků a pokynů objednatele; 
Objednatel se zavazuje převzít řádně a včas provedené dílo, bez jakýchkoliv vad či nedodělků, od 
zhotovitele a zaplatit zhotoviteli níže uvedenou cenu. 

Dílo: Odborné posouzení Projektové dokumentace pro provádění stavby akce Stavební 
úpravy a přístavba městského bazénu a lázní Nymburk. A to posouzení jednak 
rozpočtu Stavební části, bazénové technologie včetně hlavních profesí /zdravotní 
technické instalace, vzduchotechniky, vytápění a elektra silnoproud/ a jednak 
efektivity návrhu dispozičního a konstrukčního řešení. 

ObjektpIněnı': Plavecký bazén a městské lázně Nymburk, Boleslavská 319, a to S projednáváním 
převážně v sídle objednatele, pokud nebude vzájemně dohodnuto jinak. 

Termín předání: 15. září 2018 

III. Cena 
Účastníci této smlouvy sjednávají cenu za dílo následovně, stím, že tato zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele, včetně nákladů na pořízenívěcí pro Zhotovení díla potřebných: 

Výše: 195 000,00 Kč bez DPH 
DPH 21% 40 950,00 Kč 
Cena c e I k e m 235 950,00 Kč včetně DPH 

Splatnost: 30 dní od protokolárního ukončení činnosti odepsáním z účtu objednatele. 

IV. Další ujednání 
Riziko změny okolností nese zhotovitel. 
Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem převzetí díla, které se uskuteční písemným 
předávacím protokolem. 

Smluvní pokuty, Záruka



V případě prodlení S úhradou peněžitého plnění je Objednatel povinen Zaplatit Zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,05% Z dlužné částky za každý i Započatý den prodlení. 

V. 
Změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemně, číslovanými dodatky, podepsanými oběma 
smluvními stranami. 
Odpověd' strany této smlouvy S dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 obč. Zák.) není přijetím nabídky na 
uzavřenítéto smlouvy či jejího dodatku. 
Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona Č. 340/2015 Sb., O zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon O 
registru smluv), V platném Znění (dále jen „registr smluv”). Smluvní strany souhlasí S tím, že v registru 
smluv bude zveřejněn celý rozsah smlouvy, a to na dobu neurčitou. Smlouva nabývá platnosti a 

účinnosti dnem zveřejněnív registru smluv. 
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené V této smlouvě, včetně všech dodatků a příloh, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují 
svolení kjejich užití a Zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek. 

V Praze dne V Nymburce dne 

Za zhotovitele: Za objednatele: 

Ing. Petr Hruschka P Pavel Fojtík 
jednatel Is- st"'“měSta 
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