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1. OBJEDNATEL

Statutární zástupce

2. ZHOTOVITEL

Statutární zástupce

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

SMLOUVA O DÍLO

Taneční konzervatoř Brno,
příspěvková organizace
Nejedného 3
638 00 Brno

lČ: 00567566

Mgr. Zdeněk Kárný - ředitel školy

Architekti Tihelka - Starycha s.r.o.
614 00 Brno, Gargulákova 32

Ing. arch. Zdeněk Tihelka
Ing. arch. Mikuláš Starycha

Předmětem smlouvy o dílo je zhotoveni projektové dgkumentace na akci:

,,ÚPRAVA VENKOVNÍCH PLOCH V AREÁLU ŠKOLY"

Předmětem smlouvy je projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná
v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 499/2006Sb. včetně případného projednání
s dotčenými orgány státní správy v rozsahu nutném pro realizaci stavby, pokud bude
třeba.

4. PODKLADY

4.1. Dostupná původní projektová dokumentace školy
4.2. Zadání objednatele
4.3. Studie stavby z 12/2014 zpracovaná firmou Architekti Tihelka - Starycha s.r.o.
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5. TERMÍNY PLNĚNÍ

Dokumentace bude zpracována v těchto termínech:

1. Zahájení projektových prací
2. Dokumentace dle bodu 3 bude předána do

srpen 2018
31. 10. 2018

Pozn.
Žádosti o vyjádření případných dotčených orgánů a žádost na stavební úřad budou
podány po dokončení PD. Termíny obstarání a vydáni případného stavebního povo-
lení (pokud bude třeba) jsou odvislé od časového postupu příslušných orgánů a or-
ganizací a nezávisí na vůli a možnostech zhotovitele.

6. CENA A PLACENÍ DÍLA

6.1. Cena

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran takto:

cena DPH cena
bez DPH 21% vC. DPH

Kč Kč Kč

a) Projekt pro zhotovení stavby 202.000,- 42.420,- 244.420,-

6.2. Placeni díla

Na dílo nebude poskytnuta zálohová platba. Dílo bude proplaceno po dokončení pro-
jektu pro zhotovení stavby. Podkladem pro úhradu ceny projektové dokumentace
bude faktura vystavená po předáni díla.

6.3. Fakturace

Splatnost faktury je do 30ti dnů ode dne převzetí faktury objednatelem.
Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplaceni fakturu,
která neobsahuje náležitosti podle platných právních předpisů, nebo budou-li tyto
údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu
opravit nebo nově vyhotovit. peněžitý závazek placený prostřednictvím banky je spl-
něn odepsáním částky z účtu objednatele.

7. SMLUVNÍ POKUTY

7.1. Smluvní strany se dohodly, že, zhotovitel zaplatí smluvní pokutu za nesplnění
termínu dle bodu 5. ve výši 0,05% ceny díla za každý den prodlení.

7.2. Objednatel zaplatí smluvní pokutu za neuhrazené faktury ve výši 0,05% z dlužné
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částky za každý den prodlení.

8. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

8.1. Objednatel bude poskytovat nezbytnou součinnost v průběhu zpracováni a
projednávání díla ve lhůtě do 3 dnů od vyžádání zhotovitelem.

8.2 Objednatel zajisti zejména projednání majetkoprávních a občanskoprávních zá-
ležitostí souvisejÍcÍch s plánovanou stavbou s účastníky správních řízení, kde je
jeho role nezastupitelná.
Zdrženi způsobená těmito jednáními se nepovažuji za prodlení v plněni díla zho-
tovitelem.

.8.3 Objednatel se zavazuje, že zhotovitele vybaví potřebnými plnými mocemi a do-
klady nutnými k zastupování objednatele ve správních řIzenIch souvisejÍcÍch
s touto akcí

9. JINÁ ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

9.1. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené smluvené plnění uvedené v bo-
dě 3. této smlouvy přijme, převezme a zaplatí.

9.2. Zhotovitel je oprávněn, po projednání s objednatelem, pověřit provedením prací
a dodávek uvedených v předmětu díla, nebo jejich částí, jiné osoby. Tato sku-
tečnost však nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za obsah i čas plnění.

9.3. Zhotovitel nezodpovídá za zdržení vyvolaná takovými požadavky orgánů státní
správy a samosprávy, která mohou omezit nebo znemožnit naplněni záměru sta-
vebníka.

9.4 V případě změn a požadavků objednatele majících vliv na projektovou dokumen-
taci budou dohodnuty termínové a cenové dopady formou dodatku k této smlou-
vě.

9.5 Pokud v průběhu povolovacích řízení vyvstanou požadavky na další práce (např.
hlukové studie, studie osvětlení apod.), budou tyto zabezpečeny objednatelem.
Zhotovitel závěry těchto prací zahrne do projektové dokumentace.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky po
oboustranném odsouh|aseni. Písemný návrh změny předkládá zhotovitel.

10.1. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní stra-
na obdrží dvě.
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10.3. Zástupci smluvních stran prohlašují, že si celou smlouvu řádně pročetli a že její
obsah odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují vlastno-
ruční podpisy.

Datum podepsání smlouvy 28. 8. 2018

Razítko a podpis zhotovitele:
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Razítko a podpis objednatele:
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