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SMLOUVA O DÍLO č. 3072
Uzavřená podle § 2586 a následujících Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského Zákoníku, ve Znění
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), Zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řízení, ve znění pozdějších předpisů (stavební Zákon), a zákon č. 13/1997 Sb., O
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany

1. Objednatel:
Město Holice /I/l i. / J _
Holubova 1, 534 14 Holice ” f /3' ' z-'x-f' .. '
Zastoupený: Mgr. Ladislavem Effenberkem, Starostou města I I
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Roman Kašpar, referent OSMVM,
případně Ing. Jan Chaloupka, vedoucí OSMVM

2. Zhotovitel:
Projekce Vrbický s.r.o.
Náměstí T.G.Masaryka 24
534 01 Holice
Zastoupený: ing. Karlem Vrbickým
IČ; 04085086
DIČ: 0204085086
tel. 603527426
e-mail: karel.vrbickvfťł-'centrunıcz
Bankovní Spojení: FIO č.ú. 2100805139/2010

uzavírají tuto Smlouvu o dílo, kterou Se Zhotovitel zavazuje provést dílo Specifıkovane'
v článku I této smlouvy a objednatel Zaplatit cenu podle článku II této Smlouvy Za řádné
a včasné provedení díla.

Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s Odbomou péčí. Dodávky, práce
a služby, které jsou předmětem této Smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede vtakovém
rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám Stanoveným
touto Smlouvou a účelu použití.

Článek I
Předmět díla

Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace ve Stupni DÚR, DSP, DPS
„Zhotovení PD - rekonstrukce čp. 59, Hradecká ul., Holice“

1. Projektová dokumentace bude zpracována ve všech potřebných Stupních (DSP, DPS,
případně DÚR).

2. Projektová dokumentace musí odpovídat platným normám, vyhláškám a být v Souladu
s technickými podmínkami. Dále musí Splňovat požadavky vyplývající ze stavebního

1



00

Zákona a jejich prováděcích vyhlášek (Zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a Stavebním řádu, ve Znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 499/2006 Sb., O dokumentaci

rozhodování, územního opatření a Stavebního řádu, PD také vyhoví Z hlediska požadavků
protipožární bezpečnosti, požadavkům na bezbariérovost a bude Splňovat hygienické
požadavky. Soupis prací včetně výkazu výměr bude vypracován dle vyhlášky 230/2012
Sb., kterou Se Stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné Zakázky na Stavební práce
a rozsah soupisu Stavebních prací, dodávek a Služeb S výkazem výměr.
Dodavatel se rovněž v rámci te'to zakázky Zaváže vykonávat pro Zadavatele inženýrskou
činnost.
Inženýrskou činností Se pro účely této Smlouvy rozumí Zejména Získání potřebných
dokladů a vyjádření, plné Zastupování Zadavatele na základě Zplnomocnění na úřadech,
Získání územního a Stavebního rozhodnutí (Souhlasu).
Součástí předmětu veřejné Zakázky je také poskytnutí autorského dozoru při následné
realizaci dodaného projektu. Předpokládaný rozsah autorského dozoru je 10 hodin.
Zhotovitel předá PD v 6ti paré. Součástí každého paré bude CD, na kterém bude uložena
PD ve formátu pdf a dwg (přídně dxf nebo pln).
Objednatel si vyhrazuje právo nevykonat všechny Stavební úpravy navrhované
Zhotovitelem v PD, případně realizovat jenom část Stavebních úprav (dle finančních
možností) a další část realizovat později.
V dodávce jsou Zahrnuty veškeré práce a další činnosti nutné k naplnění předmětu díla.
Objednatel netrvá na tom, aby jednotlivé Stupně projektové dokumentace byly odevzdány
jednotlivě (lze Spojit DSP a DPS).

Článek II
Cena díla, platební a fakturační podmínky

Cena, kterou je objednatel povinen Zaplatit Zhotoviteli Za řádně provedené dílo, činí
na Základě cenové nabídky Ze dne 15.8.2016 částku

a) Celková cena Za dodání PD bez DPH: 275 000 Kč

b) Celková cena Za dodání PD včetně DPH: 332 750 Kč

c) Cena Za poskytnutí autorského dozoru (Za 1 hodinu) bez DPH: 350 Kč

d) Cena Za poskytnutí autorského dozoru (Za l hodinu) včetně DPH: 423,50 Kč

Celková částka bude fakturována takto:

a) PO úspěšné kolaudaci bude fakturován autorský dozor.
b) Vše Ostatní bude fakturováno po předání kompletní PD ve všech potřebných Stupních

včetně všech povolení nebo Souhlasů, které jsou nutné pro realizaci stavby.

Objednatel Se Zavazuje uhradit Zhotoviteli cenu uvedenou v článku II této Smlouvy
na Základě faktury v Souladu S dalšími podmínkami uvedenými v této Smlouvě.
Objednatel nemusí převzít projektovou dokumentaci ihned po jejím odevzdání, ale může
Si ponechat lhůtu na její kontrolu. Případně ji může nechat schválit radě města Holic na
jejím nejbližším zasedání.
Faktury budou adresovány na Objednatele a budou Splňovat náležitosti daňového dokladu.
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Výše fakturované částky bude odpovídat Výši v čl. II této Smlouvy.
Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti
uvedené V tomto ustanovení nebo vykazuje jiné Závady. Současně s Vrácením faktury sdělí
Objednatel Zhotoviteli důvody Vrácení. V Závislosti na povaze Závady je Zhotovitel
povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněnému vrácením
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta Splatnosti Začíná běžet
ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury
s příslušnými náležitostmi, Splňující podmínky této smlouvy.
Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury.
V pochybnostech se má Za to, Že faktura byla doručena třetí den po odeslání.
Úhradou se rozumí připsání fakturové částky na účet Zhotovitele.
Objednatel prohlašuje, Že financování prací, které jsou předmětem této Smlouvy má
Zajištěno.

Článek III
Čas plnění, místo plnění

Zhotovitel se Zavazuje dílo dle čl. I této Smlouvy dodat objednateli v těchto termínech
a. Zahájení prací:

Po podpisu Smlouvy

b. Předání prací:
Předání dílčí (dle podmínek Zadávací dokumentace) - Projektové dokumentace ve všech
potřebných Stupních , příslušného počtu paré bude objednateli předána do:

20.12.2016
Předání kompletní PD ve všech potřebných stupních včetně všech povolení nebo souhlasů
( územního rozhodnutí, Stavebního povolení), které jsou nutné pro realizaci stavby do:

31.05.2017

Pokud nebude výše uvedený termín dodržen Z důvodů, které prokazatelně nejsou na
Straně Zhotovitele, požádá Zhotovitel objednatele písemně o prodloužení termínu.
Objednatel není povinen této žádosti vyhovět.
Pokud objednatel žádosti zhotovitele o prodloužení termínu vyhoví (dojde kposunutí
termínu předání PD) ustanovení dle článku VII Se nepoužije.
Pokud zhotovitel nedodrží výše uvedený termín ani nepožádá o jeho prodloužení, bude
toto jeho chování chápáno jako vážné porušení smlouvy.
Objednatel vtomto případě může smlouvu zhotoviteli Vypovědět. Zhotovitel Vtomto
případě nemá žádné finanční nároky.

Článek IV
Závazky Zhotovitele při provádění díla

Zhotovitel Se Zavazuje v průběhu Vytváření PD tuto svoji práci průběžně konzultovat
Se zástupci objednatele.
Zhotovitel bude práce provádět v Souladu Se Zákonem č. 435/2004 Sb., Zákon o
zaměstnanosti a bude dodržovat všechny technické normy.
Zhotovitel je povinen při Zpracování dokumentace dbát pokynů Objednatele. Změny
pokynů budou předány písemně a to před vlastním projekčním Zpracováním předmětu.
Zhotovitel Se Zavazuje informovat objednatele o všech hlavních Změnách, které Se týkají
výkonu Zadané práce.



Článek V
ıS'polupílsobelu' objednateleOhiednátel Se Zavazuje ke spolupráci se Zhoımfiteleın tak, aby předmět Smlouvy mohl být'/.prueovz-'ln řádně a věas dokončen a předán objednateli.Podpisem této Smlouvy Zmocňuje Objednatel Zhotovitele k Zastupování v rozsahupředmětu Smlouvy.

Článek VI
Záruky a vady dílaZhotovitel ručí Za to. že Zhotovené dílo Svojí jakosti splňuje podmínky uvedené V § 2630Zák. č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník.

Článek VII
Zajištění ZávazkuKzajištění Včasného a řádného dokončení díla a dalších Závazkù dle této SmlouvySe zhotovitel a objednáte! Zavazují k níže uvedenému způsobu vypořč'ıdı-'mízl`
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Bude-li Zhotovitel v prodlení s plněním závazků dle Čl. Ill. této Smlouvy, je oprávněnobjednáte! požadovat po Zhotoviteli slevu 2 ceny díla ve vyši 1% 7 ceny díla Za každýi :tapoěatý den prodlení.
.le-li objednáte] v prodlení s úhradou Faktury. je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok7 prodlení l'ř/e 2 dlužné ćástky 7.11 každý den prodlení.Celková výše Slnluvníeh pokut. které musí být Zaplacen y Zlıotovitelem nebo Objednatelempodle tohoto ělánku. _ie omezena Částkou 50% Z celkové Smluvní ceny díla.

Článek VIII
Odstoupení Od SmlouvySmluvní Strany mohou odstoupit od Smlouvy Z důvodu podstatného porušení smlouvy.Za podstatné porušení smlouvy ze Strany Zhotovitele se považuje nedodržení termínuplnění předmětu smlouvyr podle čl. llí této Smlouvy. nedodržení jakosti. nedodrženígarantovánýeh parametrů, jakož i porušení technických norem.Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy í v případě. Že Zhotovitel je V konkurznímnebo vyrovnaeím řízení nebo v likvidaci.

Článek IX
Závěrečná ustanoveníPráce ptˇıżadované ohjednatelem nad rámec předmětu díla:V pripade. Že bude obiednatel, po uzavření této smlouvy. v důsledku nových Skutečnostípožadovat práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy. Zavazuje Se Zhotovitel.pokud to bude možné. tyto práce provést. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací budepřed jejich realizaci dohodnllt mezi stranami V písemném dodatku této Smlouvy.Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobuZávazky. které vyplývají 7. této smlouvy. Tyto Závazky je však Zhotovitel povinen převéstna svého případného právního nástupce.Smluvní strany prohlašuji. že ke dni uzavření této Smlouvy nedošlo kžádným Změnámoproti plˇˇedlożeny'ˇm výpisůnı Zobehodního rejstříku a ani nebyly k tomuto datu podányžádné návrhy na Zápis Změn. ktere' by měly vliv na závazky smluvních stran vyplývajícíchZ této smlouvy. Smluvní struny Se zavazují na výzvu druhé Smluvní Strany neprodleněpředložit aktuální výpis z obchodního rejstříku.
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Jakékoliv Změny této Smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty formou
číslovaného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Tyto
dodatky budou tvořit nedílnou Součást této Smlouvy. Změny kontaktních osob, telefonních
a faxových čísel se považují Za provedené dnem doručení oznámení o těchto Změnách
druhé Smluvní Straně.
Tato Smlouva vstupuje v účinnost dnem podpisu oprávněnými Zástupci Zhotovitele
a objednatele.
Projektová dokumentace ve Stupni pro provedení Stavby bude Zpracována vsouladu
s vyhláškou 230/2012 Sb., která stanoví podrobnost vymezení předmětu veřejné Zakázky
na stavební práce a rozsah Soupisu prací, dodávek a Služeb S výkazem výměr. Projektová
dokumentace bude použita pro výběr dodavatele Stavby, musí být prosta od výrobků,
Odkazů na Obchodní názvy, apod. a dále pro Samotné provedení Stavby.
Objednatel prohlašuje, že projektová dokumentace nebude používána k ekonomické
činnosti, a proto nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové
povinnosti podle § 92a Zákona o DPH.
Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytnout
informace podle Zákona č. 106/1999 Sb., o Svobodném přístupu k informacím, ve Znění
pozdějších předpisů. Zhotovitel podpisem této Smlouvy udílí objednateli Souhlas
kposkytnutí veškerých inforınací obsažených vtéto Smlouvě třetím osobám na jejich
vyžádání.
Zhotovitel bere na vědomí, že v Souladu S ustanovením § 2 písm. e) Zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné Správě a 0 Změně některých Zákonů,
ve Znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou Spolupracovat při výkonu finanční
kontroly.
Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem a má
Zveřejněn bankovní účet v Registru plátců DPH. Pokud Zhotovitel v době předání faktury
objednateli bude veden jako nespolehlivý plátce, bude Objednatel Zhotoviteli hradit pouze
část ve výši Základu daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému Správci daně.
Objednatel provede úhradu ve lhůtě Splatnosti na bankovní účet dodavatele uvedený na
faktuře Za předpokladu, že tento účet bude ke dni platby Zveřejněný správcem daně.
V případě, že tato podmínka nebude Splněna, objednatel uhradí pouZe částku bez DPH, a
doplatek bude uhraZen zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude
zveřejněn po uplynutí lhůty Stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně
příslušnému Správci daně.
Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech Stejnopisech, Z nichž každá Strana Obdrží dva.

Doložka dle ustanovení § 41 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. n
UZavřít tuto smlouvu rozhodla Rada města Holice dne 15.8. 2016 Usnesením (32.30.. /2016.

V Holicích dne: 4'1, C] . '2,0 46 V Holicích dne:

Za objednatele: .. Za Zhotovitele:

Mgr. LndiflLŠć/ťffønhzı-k /l Ing. Karęlfvfhichý
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Starosta r,- jednatel


