
SMLOUVA o DíLo

č. 3257
(uzavřená podle § 2586 a souvis. občanského Zákoníku č. 89/2012 Sb.)

l. Smluvní strany

Objednatel: Město Holice

Sídlo: Holubova 1, 534 01 Holice
Bankovní spojení: 19-1628561/0100
IČ; 00273571
DIČ; CZOOZ73571
Zastoupený: Mgr. Ladislav Effenberk - Starosta města
Zástupce Ve věcech technických lng. jan Chaloupka
Tel.: 466 741 230, 603 509 254
e-mail: glıgLoLIpkaíflmestołıolìçccz

Osoba Oprávněná jednat ve Věcech technických:
Ing. Janis Vlachopulos, koordinátor projektu,
Tel. 731 443 501, info@adonispro`|ekt.cz
Martina Klasovitá, referent OSMVM,
Ing. Jan Chaloupka, Vedoucí OSMVM

na Straně jedné (dále jen „objednatel")

a

Zhotovitel: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

Zapsán: v obchodním rejstříku Spis. Značka Zápisu C 1036
u Krajského Soudu v Hradci Králové

Sídlo: Píšt'ovy 820
537 01 Chrudim III

Bankovní spojení: ČSOB Chrudim, č.ú.: 272199033/0300
IČ: 15053695
DIČ: c215053695
Zastoupený: Ing. Iosefem Drahokoupilem, jednatelem společnosti

Ing. jiřím Valou, jednatelem společnosti
Mgr. Pavlem Vančurou, jednatelem společnosti

Zástupce ve věcech technických (Zpracovatel):
lng. Daniel Kotaška,
daniel.kotaska@ekomonitor.cZ, 606 623 068

Tel.: / fax.: 469 682 303-05 /469 682 310
e-mail: ekomonitor@ekomonitor.cz

na straně druhé (dále jen „Zhotovitel")



ll. Předmět smlouvy

Předmětem Smlouvy jsou projektové práce na dokumentaci pro změnu DÚR a na vypracování
DSP a DR vč. Položkového rozpočtu a výkazu výměr, Zajišt'ující rozvod závlahových vod -1024 a
deš'tovou kanalizaci - I027 V Souladu S DÚR “ Revitalizace sportovního areálu v Holicích"
z listopadu 2015

Součástí projektových prací budou nezbytné Související průzkumy, vlastní projektové práce a
inženýrská činnost, vedoucí k vydání Stavebního povolení (vodoprávního rozhodnutí).

III. Doba a místo plnění
1. Termíny plnění:

Zahájení prací: po podepsání SOD

Předání prací:

Změna dokumentace pro územní řízení DÚR ............................................8/2017

IČ pro změnu DÚR ...................................................................................... 11/2017

Dokumentace pro Stavební povolení DPS .................................................. 11/2017

IČ pro DPS ...................................................................................................... 2/2018

Dokumentace pro realizaci ........................................................................... 1/2018

2. Místo plnění: Městský stadion
Dukelská 42, 534 01 Holice

IV. Cena

1. Cena Za Zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. II. této Smlouvy je Stanovená dohodou
Smluvních Stran podle ustanovení § 2 Zákona č. 526/1990 Sb. O cenách v platném znění.

2. Cena Za Zhotovení díla v rozsahu dle čl. II. této smlouvy činí:

lO 24 - Užitkový vodovod, studny
Změna dokumentace pro územní řízení DÚR
Dokumentace pro Stavební povolení DSP

6 000
24 000

Dokuřmentace pro realizaci DPS
IO 24 - Užitkový vodovod, studny celkem i

16 000
746 000

IO 27 - Kanalizace dešťová, akumulace a zasakování
Změna dokumentace pro územní řízení DÚR
Dokuřmentace pro Stavební povolení DSP
Dokumentace pro realizaci DPS

6 OOO
36 000 '
24 OOO 'i

IO 27 - Dešt'ová kanalizace celkem
Inženýrská činnost (Společná)
IČ pro Změnu DÚR
IČ pro DSP

"56'0' 06T'

6 000
18 OOO



_IČ celkem
Nabídková cena celkem

g 000
136 000

Výše uvedené ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

DPH 21% ..........................................................................................................................28.560,-Kč

Celková cena včetně DPH

Součástí ceny nejsou úřední poplatky.

...164.560,-Kč

Sjednaná cena Zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele nutné ke Zhotovení díla a náklady
dalších činností, prací, materiálů, dopravy, včetně veškerých ostatních nákladů, výdajů,
daní Zhotovitele.

Uvedená Smluvní cena je nejvýše přípustná.

Dokumentace skutečného provedení DSP bude dle přiložené Situace.
V. Platební podmínky

Cenu Za Zhotovení uhradí Objednatel na základě dílčích faktur, které Zhotovitel vystaví
a odešle objednateli po dokončení jednotlivých fází projektových prací:

1. faktura: po předání technické části dokumentace

2. faktura: po předání dokladové části vč. žádosti o Stavební povolení

Cenu Za Zhotovení uhradí Objednatel na Základě vystavených dílčích faktur se splatností
14 dní.

Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu, dle ustanovení § 12 zák. č. 588/1992
Sb. ve Znění pozdejsıch předpisů.

Objednatel neposkytuje zálohu.

VI. Podmínky provádění díla
Součástí předmětu plnění jsou i služby a práce ve smlouvě nespecifikované, které však
jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých Zhotovitel vzhledem ke Své
kvalifikaci, postavení a zkušenostem věděl, vědět měl a mohl. Poskytování těchto Služeb
a prací však v žádném případě nezvyšuje Smlouvou Sjednanou cenu.

Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět realizaci díla s vynaložením veškeré odborné
péče. Zhotovitel nese plnou odpovědnost Za neplnění povinností vyplývajících ze
smlouvy.

Zhotovitel je zejména povinen provést dílo řádně, včas a v souladu S platnou legislativou.

Zhotovitel poskytne nutnou součinnost projektantům, kteří projektují další dílčí části
rekonstrukce Stadionu a to eZSahu nutném pro koordinaci všech Souvisejících
projektů.

VII. Předání a převzetí předmětu díla

Zhotovitel Splní Závazek Založený Smlouvou řádným ukončením díla a předáním jeho
hmotně Zachyceného předmětu Objednateli.



Předání a převzetí předmětu díla potvrdí Smluvní Strany této Smlouvy protokolem
o předání a převzetí díla, který bude podepsán Zástupci Obou Smluvních stran.

Odmítne-li Objednatel předmět plnění dle této Smlouvy nabízený zhotovitelem k předání
převzít, jsou Smluvní Strany povinny Sepsat zápis, ve kterém uvede objednatel důvody
nepřevzetí a zhotovitel své stanovisko k nim.

P0 odstranění případných nedostatků, Za které nese odpovědnost zhotovitel, a pro které
objednatel Odmítl plnění služby dle této Smlouvy převzít, se bude přejímací řízení
opakovat v nezbytném rozsahu.

V rámci předávacího řízení předá zhotovitel objednateli požadovanou dokumentaci pro
Stavební povolení, Změnu územního rozhodnutí i pro výběr zhotovitele v 6 originálních
výtiscích a jedenkrát elektronicky na CD. Výkaz výměr bude přiložen na CD ve formátu
.xlS, .xlsx.

VIII. Záruka za dílo

. Zhotovitel poskytuje objednateli na Smluvený předmět plnění stanovený v čl. II Smlouvy
záruku. Záruční doba začíná běžet od data převzetí a předání celého předmětu plnění dle
této Smlouvy, uvedeného v protokolu o předání a převzetí díla.

. Zhotovitel poskytuje Záruku Za kompletní předmět plnění dle této Smlouvy v délce 2 let.

3. Zhotovitel odpovídá Za to, že Smluvené dílo nemá právní vady.

. Objednatel oznámí zhotoviteli písemně, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, vady
plnění Služby zjištěné v záruční době. V oznámení Vadu popíše nebo uvede, jak Se
projevuje.

. Zhotovitel je povinen Odstranit oznámené vady na Své vlastní náklady, neprodleně po
oznámení o vadě, maximálně ve lhůtě do 15 (patnácti) pracovních dnů.

IX. Zánik závazků
Závazky smluvních Stran ze Smlouvy Zanikají především jejich Splněním.

jednotlivé závazky Smluvních Stran, jakož i Smlouva jako celek, mohou rovněž Zaniknout,
dohodnou-li Se na tom Smluvní Strany formou písemného dodatku ke Smlouvě. Takový
dodatek musí být písemný a obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní
Strany, které takový dodatek uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatná.

X. Závěrečná ustanovení

Smlouva je uzavřená po jejím podpisu oprávněnými Zástupci Obou Smluvních Stran.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné formou písemných dodatků, které
budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými Zástupci
Smluvních Stran.

K návrhu dodatků k této Smlouvě Se Vyžaduje Shoda v celém textu.

K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany Zavazují písemně, ve lhůtě do 15 dnů
od doručení návrhu dodatku druhé Straně. Po uvedenou dobu je tímto návrhem vázána



Strana, která ho podala. Jestliže nedojde kdohodě o Znění dodatku ke Smlouvě, tento
dodatek není platný.

5. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, Ze kterých si dvě ponechá
objednavatel a dvě Zhotovitel.

6. Smluvní Strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že Se podrobně Seznámily S celým
textem této Smlouvy a tento je jim jasný a SroZumitelný, a dále, že obsah této Smlouvy je
projevem jejich pravé a Svobodné vůle a že tato byla uzavřena určitě a vážně na základě
pravdivých údajů, a nebyla sjednána vtísni a ani Za jinak jednostranně nevýhodných
podmínek, což také Stvrzují vlastnoručními podpisy této Smlouvy odpovědnými zástupci
obou Smluvních stran.

7. Objednatel zajistí uveřejnění Smlouvy v registru Smluv dle platné legislativy.

Doložka dle ustanovení § 41 Zákona č. 128/2000 Sb., O Obcích:
tuto Smlouvu Se rozhodla Rada města Holice uzavřít dne:
29.5.2017 usnesením č. 233/2017.

Příloha cenová nabídka Ze dne 29.5.2017

Situace 2X

VChrud'mi. ne /Í Á 070 /75Ĺ VHOIiCíCh dne f. Gio/í

lng. Jose ` Dr hokoupil Mgr. Ladisi'laìii Effenberk
jednatel jp'olečıiosti Starosta města

1. .

MĚSTO HOLICE
Holubova čp.1,534 01 Holice...............'.n-ı'ìnìrn.v.:......... IČ 273 571 DIČC200273571

Mgr. Pavel Vancura _2_
jednatel Spolecnostı

Í ‹





Ekofloflıroą
Vodní Zdroje Ekomonitor spol. s r.0., Píšťovy 820,537 01 Chrudim, ekomonit0r@ekomonitor.cz

Www.ekomonitor.cz tel. 469 682 303-5

Nabídka projektových prací
Sportovní areál Holice, Dukelská 42

IO 24 - Závlahy
IO 27 - Dešťová kanalizace

Zadavatel: Město Holice
Odbor Správy majetku a výstavby města
Holubova 1
534 01 Holice

Referent: Martina Klasovitá

Předkladatel nabídky: Vodní zdroje Ekomonitor, s.r.o.
Píšťovy 820
530 01 Chrudim

Zpracovatel nabídky: lng. Daniel Kotaška

Předmět nabídky:

Předmětem nabídkyjsou projektové práce na dokumentaci pro Změnu DÚR a na Vypracování DSP a
DR vč. položkového rozpočtu a výkazu výměr, Zajišťující rozvod Závlahový ch vod (dosud
nezpracovaná část IO 24) a dešťovou kanalizaci (IO 27) v souladu s DÚR „Revitalizace sportovního
areálu V Holicích" Z listopadu 2015.

Nabídková cena:

IO 24 - Závlahový systém
Změna dokumentace pro územrířízení DÚR 6 000
Dokumentace pro Stavební povolení DSP 24 000
Dokumentace pro realizací 16 000

V ıo 24 - Závıahøvý Systém eeıkem + 46 ooo
IO 29 - Dešťová kanalizace

_Změna dokumentace pro územní řízení DÚR 6 000
Dokumenty pro Stavební povolení DSPý 36 000
Dokumentace pro realizaci 24 000
IO 29 - Dešťová kanalizace celkem 66 000
Inženýrská činnost (společná) '
ıč pro změnu DÚR i 6 000
IČ pro DSP 18 000
IČ celkem _ 24 000
Nabídková cena ceH‹_em 136 000
[__ _ ı

Výše uvedené ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.



gkcıí'ıoíıı'roıv`
Vodní Zdroje Ekomonitor Spoí. S r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim, ekomonitor@ekomonitor.cz

Www.ek0m0nit0r.cz tel. 469 682 303-5

Termíny:

šměna dokumentace pro územní řízení DÚR 08.2017
(IČ pro změnu DÚR 11.3017ý
|_ Dokumentace pro Stavební povolení DSP 11. 2017
É IČ pro DSP 02.2018
__ Dokumentace pro realizaci ý01. 2018V

Termínem pro inženýrské činnosti Se rozumí Zajištění Souhlasných vyjádření DOSS a vypracování
žádosti O Stavební (vodoprávní) rozhodnutí.

V Chrudimi dne 29.5.2017 Ing. Daniel Kotaška
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