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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění,
mezi účastníky, jimiž jsou:
Objednatel:

Obec Kolová
sídlo: Kolová 16, 360 01 Karlovy Vary
zastoupená starostou obce Mgr. Jakubem Jiskrou
IČ: 00254673
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 3224341/0100
(dále objednatel)
a
Zhotovitel:
Ing.Ota Řezanka
Adresa:
Šumavská 29, 360 01 Karlovy Vary
IČO:
663 76 548
DIČ:
CZ7007241890, zhotovitel není plátcem DPH.
Bankovní spojení :
č. účtu:
takto:
I.
Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí ke zpracování projektové dokumentace
na akci: ,,Kolová vjezdový ostrůvek a chOdník"
Projektová dokumentace bude zpracována na základě těchto dokumentů:
a) Stavební studií dopravní situace ,,Kolová vjezdový ostrůvek a chodník", vypracovanou p.
Ing. Otou Řezankou, Šumavská 29, 360 01, Karlovy Vary v listopadu 2019.
b) Požadavků (pokynů, v příloze této smlouvy), dotační výzvy ,,Bezpečnost" Státního fondu
dopravní infírastruktury.
c) Projektant bude v součinnosti se společností Centrum Evropského projektování konzultovat
projekt od podzimu 2020 na ministerstvu dopravy a upravovat ho podle dotačních požadavků

2. Rozsah díla:
Projektová dokumentace bude zpracována ve stupni dokumentace pro vydání společného
povolení stavby (územní i stavební řízení) místní komunikace dle přílohy Č.11 vyhl. č.
499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (vyhláška 405/2017 Sb.).
Dílo bude předáno v těchto fázích:
a) Projektová dokumentace ve stupni DÚSP pro účely projednání a zajištění dokladů
(hrubopis PD)

b) Projektová dokumentace ve stupni DÚSP se zapracováním připomínek vyplývajících ze
stanovisek a požadavků ministerstva dopravy, dokladová část, rozpočet stavby, soupis prací s
výkazem výrněr (čistopis PD)
C) Pravomocné společné povolení stavby

3. Zhotovitel potvrzuje, že je způsobilý k zajištění předmětu plnění této smlouvy.
4. Objednatel závazek zhotovitele k provedení díla přijímá a zavazuje se dílo převzít a uhradit
cenu díla.
II.
Doba plnění díla

l. Termín pro zahájení díla: neprodleně po podpisu této smlouvy o dílo a předání všech
nezbytných podkladů.

2. Termín pro předání díla:
Dle bodu 2a)

do 15.12.2020

Dle bodu 2b)

do 26.2.2021

Dle bodu 2c)
předpoklad do 31.5.2021 (závisí na stanoviscích vlastníků pozemků,
spolupráci objednatele a stavebním úřadu)

III.
Cena díla

l) Účastníci dohodli cenu za zhotovené dílo podle této smlouvy ve výši:
94. 500 KČ bez DPH. Zhotovitel prohlašuje, že není plátcem DPH
Podkladem pro takto stanovenou cenu byla cenová nabídka zhotovitele.
Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná.
Objednatel nepřipouští překročení dohodnuté ceny.
Fakturace bude probíhat dle jednotlivých fází předání díla a to takto:
-

po předání díla dle bodu 2a) bude fakturováno 35.000,- KČ
po předání díla dle bodu 2b) bude fakturováno 45.000,- KČ
po předání díla dle bodu 2a) bude fakturováno 14.500,- KČ

2) Cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného
zhotovitelem do 15 dnů od data převzetí díla objednatelem, uvedeném v zápisu o předání a
převzetí díla.
Splatnost daňového dokladu je 21 dní od data jeho doručení objednateli. Při neúplnosti nebo
nesprávnosti daňového dokladu je objednatel oprávněn doklad vrátit a běh splatnosti se
zastaví. Nová doba splatnosti začne běžet od doručení dokladu nového nebo opraveného.

\

W""
IV
Odpovědnost za vady a nedodělky

l) Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění této smlouvy je zhotovený podle podmínek
smlouvy a je v souladu se současnými platnými zákony, vyhláškami, normami, předpisy a
technologickými postupy, není-li písemně požadováno jinak.
2) Objednatel i zhotovitel jsou povinni učinit vše, aby se zabránilo vzniku škody na stavbě
realizované dle předmětu díla. V případě, že z důvodu chyby v projektu může vzniknout
objednateli škoda, uvědomí objednatel neprodleně zhotovitele, aby rozpor nebo chybu v
projektové dokumentaci opravil. Zhotovitel je povinen tuto opravu bezplatně provést do 10
pracovních dnů od uvědomění, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
3) V případě neodstranění vad v dohodnutém tennínu je objednavatel oprávněn u zhotovitele
uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla, bez DPH, a to za každý den
prodlení a zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu uhradit.
4) Zhotovitel neodpovídá za případné škody, které vzniknou v důsledku provedení změny
projekčního řešení bez souhlasu zhotovitele. Veškeré případné změny projekčního řešeni je
objednatel povinen v rámci objednaného autorského dozoru před zahájením daných prací
projednat se zhotovitelem. O takovém projednání bude vyhotoven zápis z jednání. Pokud
dojde v rámci realizace díla ke zrněnám oproti projektu bez vědomí zhotovitele, nemá
objednatel nárok požadovat náhradu škody, ani úhradu více prací, které takovou zrněnou
oproti projektu můžou objednateli nastat.
5. Sankce, které byly Zhotovitelem a objednatelem písemně projednány, budou uhrazeny na
základě faktu'y, jejíž splatnost se sjednává ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení
V.
Předání a převzetí díla

l) Závazek zhotovitele k provedení díla nebo jeho části je splněn převzetím díla nebo jeho
části objednatelem.
2) Dílo musí být předáno a

převzato zápisem podepsaným zástupci obou smluvních stran.

3) Objednatel se zavazuje dílo nebo dílčí dodávku, dle článku II, od zhotovitele převzít při
jeho předložení, nebo kdykoliv na základě písemné výzvy zhotovitele v termínu minimálně
5 dnů předem. Nepřevezme-li objednatel dílo, má se za to, že dílo bylo předáno a převzato, ve
lhůtě uvedené ve výzvě zhotovitele. Tímto dnem přechází nebezpečí škody na objednatele.
4) Projektová dokumentace bude předána v šesti výtiscích. Dále bude dílo předáno jedenkrát
v elektronické podobě ve formátu pdf.
5) Objednatel je oprávněn tuto dokumentaci poskytnout třetím osobám pouze za účelem
projednání stavby s dotčenými orgány, vypsání zadávacího řízení, zpracování vyššího
stupně dokumentace stavby. K jiným účelům je objednatel oprávněn poskytnout předmět
díla třetím osobám pouze s předchozím písemným souhlasem zhotovitele.
6. Převzetím díla objednatel souhlasí s obsahem, rozsahem a navrženým řešením.

VI.
Smluvní pokuty a slevy

l) V případě prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli, má objednatel právo
požadovat po zhotoviteli slevu ve výši 0,1% ze smluvní ceny díla bez DPH, a to za
každý i započatý den prodlení. Zhotovitel se zavazuje tuto slevu poskytnout. Dílo se
považuje za dokončené v případě podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma
smluvními stranami.
2) V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury má zhotovitel právo po
objednateli požadovat úroky z prodlení ve výši 0,1 % z nezaplacené částky, a to za
každý den prodlení. Objednatel se zavazuje tento úrok z prodlení zaplatit.
3) Smluvní strany se dohodly, že vzájemné pohledávky nejsou způsobilé k

započtení.

VII.
UkonČení smluvního vztahu

l) Smluvní strany mohou smlouvu ukončit písemnou dohodou nebo
odstoupení podle tohoto článku.

formou písemného

2) Objednateli zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě, že dojde k výraznému
prodlení s plněním povinností dohodnuté v této smlouvě. Za výrazné prodlení dle této
smlouvy se považuje 30 dnů. Odstoupením nezaniká právo požadovat dílčí fakturaci v
poměrné výši k rozpracovanosti díla.
3) Objednatel má právo od smlouvy odstoupit také v případě, že zhotovitel bude práce dle této
smlouvy provádět v evidentně nízké kvalitě nebo v rozporu se zadáním díla či svými
povinnostmi, a to i po písemném upozornění objednatelem na tuto skutečnost a na úmysl
objednatele od smlouvy odstoupit, nedojde-li k nápravě.
4) Smluvní strana, která bezdůvodně odstoupí od smlouvy, je povinna uhradit druhé
smluvní straně veškeré náklady jí vzniklé, kde dni odstoupení od smlouvy a jednorázovou
smluvní pokutu ve výši 25 % ze smluvené ceny díla. Odstoupením od smlouvy nezanikají i
další případné nároky odstoupivší strany, které podle své povahy zanikat nemají.
VIII.
Změny smlouvy

l) Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranným ujednáním - číslovaným
dodatkem k této smlouvě výslovně nazvaným ,, Dodatek ke smlouvě", podepsaným
oprávněnými zástupci obou stran. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy
nepovažují. K platnosti dodatků k této smlouvě je nutná dohoda o celém jejich obsahu.
2) Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této
smlouvy, je tato strana povinna bez zbytečného odkladu oznámit příslušné skutečnosti druhé
smluvní straně a vyvolat jednání zástupců obou smluvních stran oprávněných k podpisu
smlouvy.
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IX.
ZávěreČná ustanovení

l) Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských
oprávnění v souladu s platnými právními a interními předpisy obou smluvních stran.
2) Případná neplatnost některého z
ostatních jejích ustanovení.

ustanovení této smlouvy nemá za

následek neplatnost

3) Veškeré dohody obou smluvních stran ve věci předmětu této smlouvy a v jejím obsahu
nezahrnuté pozbývají dnem podpisu této smlouvy platnosti, a to bez ohledu na fúnkční
postavení osob, které předchozí smluvní ujednání učinily.
4) Obě smluvní strany shodně prohlašují, že
smlouvy.

došlo k

dohodě o

celém rozsahu této

5) Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele předložit dokumentaci dle této smlouvy, a to za
účelem projednání a schváleni odborné a obsahové stránky dokumentace. Zhotovitel je
povinen na výzvu objednatele provést v rozpracované dokumentaci požadované úpravy a
změny, pokud tyto úpravy nejsou nad rámec smluvního rozsahu díla. Je dohodnuto, že budou
provedena minimálně 2 projednání dokumentace, a to vstupní jednání a jednání v
ro@racovaném stavu pro možné připomínkování. Z každého jednání bude proveden
písemný zápis.
6) Zhotovitel se zavazuje vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace výše uvedené
stavby.
7) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

nichž objednatel obdrží dvě

8) Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými
ustanoveními Občanského zákoníku.

V Kolovéd,, ic.).

V Karlových Varech dne .IBM .%
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Objednatel:
Obec Kolová

In . jta Řezanka
PRc.tKčNI KANCELÁŘ
STAVBY
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