
SMLOUVA 0 01m 0. MUHO-SML/l78/2018
Uzavfene’l podle § 2586 a nésledujicich zékona 6. 89/2012 Sb., obéanského zékoniku, ve znéni
pozdéj§ich pfedpisfi (déle jen ,,OZ“), zékona éislo 183/2006 Sb., 0 fizemnim plénovénf a
stavebnim fizem’, ve znéni pozdéjEich pfedpisfi (stavebni zékon), a za’kon 6. 13/1997 Sb., 0
pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéj§ich pfedpisfi.

Smluvni strany

1. Obiednalel:
Mésto Holice, Holubova 1, 534 14 Holice
Zastoupené starostou mésta
Mgr. Ondfejem Vybornym
100 00273571
DIC CZ 00273571
Bankovni spojeni — KB Pardubice, expozitura Holice
Cislo fiétu 19—1628561/0100
Osoby oprévnéné jednat:

Ve Vécech smluvnfch Mgr. Ondf‘ej Viborny
Ve vécech technickich Petr Voienflek, Ing. Oldfich Chlanda

2. Zhotovitel:
Agroprojekce Litomyél spol s. r. o.
Rokycanova 114/4
566 01 Vysoké Mite
10: 64255611
DIC: CZ64255611
Cislo fiétu 341 302 664/0600
Osoby oprévnéné jednat:

Ve Vécech smluvnich Ing. Jaroslav Jakoubek tel. 607 289 694
V6 vécech technickjch Hrdonka Toméé tel. 465 423 691-2

Zapsén v obchodm’m rejstfl’ku u KS v Hradci Krélové oddfl C vloika 8321

uzaviraji tuto smlouvu 0 dflo, kterou se zhotovitel zavazuje provést dflo specifikované
V élénku I této smlouvy a objednatel zaplatit cenu podle élénku II této smlouvy za fédné
a Véasné provedeni dfla.

Zhotovitel bude pfi provédénf dfla postupovat s odbornou pééi. Dodévky, préce
a sluiby, které jsou pfedmétem této smlouvy, zhotovitel dodé nebo provede V takovém rozsahu
a jakosti, aby visledkem bylo kompletni dflo odpovidajici podminkém stanovenym touto
smlouvou a fiéelu pouiiti.



Clének I
Pfedmét dfla

Pfedmétem dfla je vypracovéni projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP, DPS
,,Zhot0veni PD chodnik Husova ul. 0d 6. p. 1006 p0 kf'iiovatku s odboékou na Podlesi

,,Pacifik“

1. Projektové dokumentace bude zpracove’lna ve v§ech potfebnjlch stupnich (DSP, DPS,
pfipadné DUR).

2. Rozsah projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP a DPS je dén vyhléékou

é. 146/2008 Sb. 0 rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb. Ve
znéni pozdéjEich pi‘edpisfi.

3. Geodetické zaméfeni stévajiciho stavu a ostatni prfice nutné k provedeni pfedmétu vefejné

zakézky si dodavatel zajisti na své néklady, vyjma pfipadnjch pfeloiek siti.
4. Dodavatel se rovnéi v rémci této zakézky zavéie vykonévat pro zadavatele inienjrskou

éinnost.
5. Inienirskou éinnosti se pro 116e této smlouvy rozumi zejména ziskéni potfebnYch

dokladfi a vyjédfeni Véetné vyjmuti ze zemédélského pfidnfho fondu, plné zastupovénl’

zadavatele na zfikladé zplnomocnéni na fifadech, ziskéni fizemm’ho a stavebnfllo rozhodnuti

(souhlasu).
6. Souéésti pfedmétu vefejné zakézky je také poskytnuti autorského dozoru pfi na’lsledné

realizaci dodaného projektu. Pfedpoklédanf/ rozsah autorského dozoru je 10 hodin.
7. Zhotovitel pfedé PD v 6ti paré. Souéésti kaidého paré bude CD, na kterém bude uloiena

PD ve formétu pdf a dwg (pfl’dné dxf nebo pin).
8. Objednatel si vyhrazuje prévo nevykonul véechny stavebni fipravy navrhované

zhotovitelem V PD, pfipadné realizovat jenom éést stavebnich fiprav (dle finanénich
moinostl’) a daléi éést realizovat pozdéji.

9. V dodévce jsou zahrnuty veékeré préce a daléi éinnosti nutné k naplnéni pfedmétu dfla.

10. Objednatel netrvé na tom, aby jednotlivé stupné projektové dokumentace byly odevzdz’my

jeclnotlivé (lzc spojit DSP a DPS).
11. PD musi splfiovat poiadavky vyplyvajici ze stavebniho zékona a zékona o pozemnich

komunikacfch a jejich provaidécich vyhlzfiek (zék. é. 183/2006 Sb., 0 fizemnim plénovéni

a stavebnim ffidu, ve zném’ pozdéjéfch pfedpisfi, vyhl. é. 499/2006 Sb., 0 dokumentaci

staveb, ve znéni pozdéjfifch pfcdpisfl, vyhl. 146/2008 Sb., 0 rozsahu projektovc’

dokumentace dopravnich staveb, vyhl. 503/2006 Sb., 0 podrobnéj§i fipravé fizemnl’ho

rozhodovz’mi, fizemnl’ho opatfeni a stavebnfllo fédu, zék. 13/1997 Sb., 0 pozemnich

komunikaci, ve znéni pozdéj §ich pfedpisfi, vyhl. 104/1997 Sb., kterou se provédi za’kona o

pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéj §1’ch pfedpisfi).

Clének H
Cena dfla, platebni a fakturaéni podminky

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za fédné provedené dflo, éini

na zz’lkladé cenové nabfdky ze dne 10.9.2018 ééstku

a) Celkova’l cena za dodéni PD bez DPH: 132 000,- Ké
b) Celkové cena za dodéni PD véetné DPH: 159 720,- K6
c) Cena za poskytnuti autorske’ho dozoru (za 1 hodinu) bez DPH: 550,-Kc':
d) Cena za poskytnuti autorského dozoru (za 1 hodinu) véetné DPH: 665,50Ké
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Celkové ééstka bude fakturovéna takto:

a) P0 fispé§né kolaudaci bude fakturove’ln autorsky dozor.
b) V§e ostatnf bude fakturovéno po pfedéni kompletni PD ve v§ech potfebnYCh stupnich

véetné v§ech povoleni nebo souhlasfi, které jsou nutné pro realizaci stavby.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu uvedenou v élénku II této smlouvy
na zékladé faktury v souladu s daléfmi podmfnkami uvedenymi v této smlouvé.
Objednatel nemusf pfevzft projektovou dokumentaci ihned po jejl’m odevzdéni, ale mfiie si
ponechat lhfitu na jeji kontrolu. Pfipadné ji mfiie nechat schvélit radé mésta Holic na jejfm
nejbliiéim zasedéni.
Faktury budou adresovény na objednatele a budou splfiovat néleiitosti dafiového dokladu.
Vy§e fakturovane’ ééstky bude odpovidat vy§i v 61. II této smlouvy.
Objednatel je oprévnén vrfitit zhotoviteli bez zaplaceni fakturu, které nema’l néleiitosti
uvedené V tomto ustanoveni nebo vykazuje jiné zévady. Souéasné s vrécenim faktury sdéll’
Objednatel zhotoviteli dfivody vrécem’. V zévislosti na povaze zz’wady je zhotovitel povinen
fakturu véetné jejich pfl’loh opravit nebo nové vyhotovit. Oprévnénému vrécenfm faktury
pfesta’wé béiet pfivodni lhfita splatnosti faktury. Nové lhfita splatnosti zaél’né béiet ode dne
doruéem’ objednateli doplnéne’, opravené nebo nové vyhotovené faktury s pfisluénimi
néleiitostmi, splfiujici podml’nky této smlouvy.
Lhfita splatnosti faktur je 30 kalendéfnich dnfi ode dne prokazatelného doruéeni faktury.
V pochybnostech se mé za to, ie faktura byla doruéena tfeti den po odeslénf.
Uhradou se rozunu’ pfipse’mi fakturové ééstky r_1a fiéet zhotovitele.
Objednatel prohla§uje, ie financovéni praci, které jsou pfedmétem této smlouvy ma’l
zaji§téno.

Clének III
Cas plnéni, misto plnénf

Zhotovitel se zavazuje dflo dle (:1. I této smlouvy dodat objednateli v téchto terminech
a. Zahéjeni praci:

Po podpisu smlouvy
b. Pfedéni praci:
Pfedéni kompletni PD ve v§ech poti‘ebnych stupnich véetné v§ech povoleni nebo
souhlasfi, které jsou nutné pro realizaci stavby do: 31.03.2019.

Pokud nebude vy§e uvedeny termin dodrien z dfivodfi, které prokazatelné nejsou na strané
zhotovitele, poiédé zhotovitel objednatele pisemné o prodlouieni terminu. Objednatel neni
povinen této iédosti vyhovét.

Pokud Objednatel iédosti zhotovitele o prodlouieni terminu vyhovi (dojde k posunutl’
ternn’nu pfedéni PD) ustanoveni dle éle’mku VII se nepouiije.

Pokud zhotovitel nedodrif V)’I§e uvedeny termin ani nepoiédé o jeho prodlouienf, bude toto
jeho chovéni che’lpz’mo jako véiné poru§eni smlouvy.
Objednatel v tomto pfl’padé mfiie smlouvu zhotoviteli vypovedét. Zhotovitel v tomto

[VIpfipadé nema zadné finanéni néroky.



Clének IV
Zévazky zhotovitele pfi provfidénf dfla

. Zhotovitel se zavazuje v prfibéhu vytvéfenl’ PD tuto svoji préci prfibéiné konzultovat
se zéstupci objednatele.
Zhotovitel bude préce provédét v souladu se zékonem é. 435/2004 Sb., zzikon o
zaméstnanosti a bude dodriovat v§echny technické normy.
Zhotovitel je povinen pfi zpracovéni dokumentace dbe’tt pokynfi objednatele. Zmény pokynfi
budou pfedény pisemné a to pfed Vlastnim projekénfm zpracovénfm pfedmétu.
Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o V§ech hlavnich zménéch, ktere’ se tikaji
vylkonu zadané préce.

Clének V

Spolupfisobenf objednatele
Objednatel se zavazuje ke spolupréci se zhotovitelem tak, aby pfedmét smlouvy mohl byt
zpracovén fédné a véas dokonéen a pfedén objednateli.
Podpisem této smlouvy zmocfiuje objednatel zhotovitele k zastupovénf v rozsahu pfedmétu
smlouvy.

Clének VI
Zairuky a' vady dfla

Zhotovitel ruéf zato, fie zhotovené dflo svoji jakosti splfiuje podminky uvedené v § 2630
zék. ('3. 89/2012 Sb., obéansky zékonflc

Clének V11
Zaji§téni zévazku

K zaji§téni véasne’ho a fédného dokonéeni dfla a daléfch zz’lvazkfi dle te’to smlouvy se Zhotovitel
a objednatel zavazujf k niie uvedenému zpfisobu vypoffidénf:
1.

N
r—

A

Bude—li Zhotovitel v prodleni s plnénim zévazkfi dle (:1. III. této smlouvy, je oprévnén
objednatel poiadovat p0 zhotoviteli slevu z ceny dfla ve V37§i 0,5% 2 ceny dfla za kaidy
i zapoéaty den prodlenf.
Je-li objednatel v prodlem’ s fihradou faktury, je Zhotovitel oprévnén poiadovat firok
z prodlem’ 0,5% z dluiné ééstky za kaid)? den prodleni.
Celkove’l v37§e smluvnich pokut, které musi byt zaplaceny zhotovitelem nebo objednatelem
podle tohoto élénku, je omezena ééstkou 50% z celkové smluvni ceny dfla.

Clének VH1
Odstoupenl’ od smlouvy

Smluvm’ strany mohou odstoupit 0d smlouvy z dfivodu podstatného poru§eni smlouvy.
. Za podstatné poruéeni smlouvy ze strany zhotovitele se povaiuje zejména u dopravnich

staveb nedodrieni podminek uvedenYch ve Vyh1.104/1997 Sb., nedodrieni terminu
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10.

plnéni predmétu smlouvy podle 51. III této smlouvy, nedodrieni jakosti, nedodrieni
garantovanich parametrfi, jakoi i poruéeni technickych norem.
Objednatel je oprévnén odstoupit od smlouvy i v ph’padé, ie Zhotovitel je V konkurzm’m
nebo vyrovnacim fizeni nebo V likvidaci.

Clének IX
Ze’wéreéné ustanoveni

Préce poiadované objednatelem nad rémec pfedmétu dfla:
V pfipadé, ie bude Objednatel, po uzavfeni této smlouvy, V dfisledku novych skuteénosti
poiadovat préce nad rémec plnéni pfedmétu dfla této smlouvy, zavazuje se Zhotovitel,
pokud to bude moiné, tyto préce prove’st. Rozsah, cena a termin plnénf téchto praci bude
pfed jejich realizaci dohodnut mezi stranami V pisemném dodatku této smlouvy.
Zhotovitel nenf oprévnén prenést bez pisemného souhlasu objednatele na tfeti osobu
zévazky, které vyplyvaji z této smlouvy. Tyto zévazky je Véak Zhotovitel povinen pfevést
na SVého pripadného pra’wm’ho néstupce.
Srnluvni strany prohlaéuji, 26 kc dni uzavfenf této smlouvy nedoélo k iédnym zméném
oproti pfedloienjm vypisfim z obchodnfho rejstffku a ani nebyly k tomuto datu pode’lny
iédné ne’wrhy na zépis zmén, které by mély vliV na zévazky smluvnich stran vyply’rvajfcich
z této smlouvy. Smluvni strany se zavazujl’ na Vyzvu druhé smluvni strany neprodlené
predloiit aktuélni Vypis z obchodnl’ho rejstfl’ku.
Jakékoliv zmény této smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliie byly dohodnuty formou
ér’slovane’ho dodatku k této smlouvé podepsan'ého obéma smluvnimi stranamj. Tyto dodatky
budou tvofit nedflnou souéést této smlouvy. Zmény kontaktnich osob, telefonnich a
faxovych él’sel se povaiuji za provedene’ dnem doruéeni oznémeni o téchto zménéch druhé
smluvni strané.
Tato smlouva vstupuje v fiéinnost dnem podpisu oprévnénymi zéstupci zhotovitele
a objednatele.
Projektové dokumentace ve stupni pro provedeni stavby bude zpracovéna V souladu
s vyh1é§kou 230/2012 Sb., které stanovf podrobnost vymezeni pfedmétu vefejné zakézky
na stavebni pre’lce a rozsah soupisu praci, dodévek a sluieb s Vykazem vymér. Projektové
dokumentace bude pouiita pro vibér dodavatele stavby, musi byt prosta od virobkfi,
odkazfi na obchodni nézvy, apod. a de’lle pro samotné provedeni stavby.
Objednatel prohla§uje, ie projektové dokumentace nebude pouiivéna k ekonomické
éinnosti, a proto nebude pro V}’I§e uvedenou dodévku aplikovén reiim prenesené daflové
povinnosti podle § 92a za’lkona o DPH.
Zhotovitel bere na Védomi, ie Objednatel je povinen na dotaz tfeti osoby poskytnout
informace podle zékona é. 106/1999 Sb., 0 svobodném pfistupu k informacfm, ve znéni
pozdéjéich pfedpisfi. Zhotovitel podpisem této smlouvy udfli objednateli souhlas
kposkytnutf ve§kerych informacf obsaienich V této smlouvé tfetim osobém na jejich
vyiédém’.
Zhotovitel bere na Védorm’, ie V souladu s ustanovenim § 2 pl’sm. e) zékona
é. 320/2001 Sb., 0 finanéni kontrole ve vefej né sprévé a o zméné nékterych zékonfi, ve znéni
pozdéj §1’ch pfedpisfi, je osobou povinnou spolupracovat pfi Vykonu finanéni kontroly.
Zhotovitel prohla§uje, ie V okamiiku podpisu smlouvy neni nespolehlivym ple’ltcem a me’l
zvefejnén bankovni fiéet V Registru plétcfi DPH. Pokud Zhotovitel v dobé pfedéni faktury
objednateli bude veden jako nespolehlivy plétce, bude Objednatel zhotoviteli hradit pouze
éést ve V37§i zékladu dané a DPH bude odvedeno mistné pfislu§nému spra’wci dané.
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11.

12.

13.
14.

15

Objednatel provede fihradu ve lhfité splatnosti na bankovni fiéet dodavatele uvedeny na
faktufe za pfedpokladu, ie tento fiéet bude ke dni platby zvefejnén)? sprévcem dané.
V pfl’padé, ie tato podrm’nka nebude splnéna, objednatel uhradi pouze ééstku bez DPH, a
doplatek bude uhrazen zhotoviteli ai p0 zvefejnéni él’sla fiétu. V pfipadé, Ze fiéet nebude
zvefejnén p0 uplynutf lhfity stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno mistné
pfl’sluEnému spra’wci dané.
Pokud pfi ionu pfedmétu dfla vzniknou jakékoli odpady, stévajf se tyto odpady
Vlastnictvim zhotovitele, ktery bude plnit Véechny povinnosti Vlastnfka odpadfi dle zékona
é. 185/2001 Sb., 0 odpadech a zméné néktech da1§fch zékonfi, ve znéni pozdéj§fch
pfedpisfi.
Tato smlouva je vyhotovena ve étyfech stejnopisech, z nichi kaidé strana obdril’ dva.
Obé strany se dohodly, ie objednatel zajisti povinné zvefejnéni tohoto dodatku dle zékona
é. 340/2015 Sb.

. Objednatel zajistf fédné zvefejnénf smlouvy V Registru smluv.
16. Doloika dle ustanoveni § 41 zékona é. 128/2000 Sb., 0 obcich:

Smlouva byla schvélena Radou mésta Holic dne 12. 11. 2018 usnesenim 6. 361.

V Holicich dne: £7: ¢<f< :5 0 7 6’ Ve Vysokém My’té dne: 16.11.2018
za objednatele: za zhotovitele:

. {I
Mgr. Ondfej VYborny <1ng. fill‘OSiilV Jakoubek

starosta jednatel


