Smlouva o dílo
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů
Číslo smlouvy:……………………….

1. Smluvní strany
1.1

Objednatel:
se sídlem:
zastoupen:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:

Obec Děhylov
Výstavní 179/17
Ing. Miroslavem Hoňkem, starostou obce
00635464
Sberbank CZ, a.s., 28.října 41, 702 00 Ostrava
4010033250/6800

(dále jen objednatel)
a
1.2

Zhotovitel:
se sídlem:
zastoupen:
ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:

……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………, tel.: ………………….
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy
2.1

Předmětem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace. Projektová dokumentace
autobusové zastávky a chodníku bude zpracována v rozsahu dle zákona č 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v
rozsahu vyhlášek č 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
Projektová dokumentace bude zpracována na stupni DSP a bude členěna na následující
stavební objekty:
SO01 – PD autobusových zastávek včetně zálivů, přechodu přes komunikaci II/469 a jeho
osvětlení (na parcelách číslo 866 a 507 a 566 a 848/40 kú Děhylov) včetně propojení
s chodníkem na parcele 864.
SO02 – PD čekáren
SO03 – PD rekonstrukce chodníku včetně přechodů přes komunikaci II/469 a jejich osvětlení
(na parcele 870/1 kú Děhylov)
Projektová dokumentace ve stupni DSP bude dále obsahovat :
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Součástí dokumentace bude také návrh řešení odvodnění, vegetační úpravy, terénní úpravy a
zábor pozemků.

.

Součástí prácí bude konzultace se zadavatelem a s dotčenými orgány státní správy a SS MSK.
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2.2

Veškeré požadavky vyplývající ze zadávacích podmínek této zakázky, které nejsou v této
smlouvě výslovně uvedeny, jsou pro plnění předmětu smlouvy závazné.

2.3

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

2.4

Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své
nebezpečí.

3. Vlastnictví díla
3.1

Vlastnické právo k předmětu díla přechází na objednatele v okamžiku zaplacení dohodnuté
ceny plnění.

4. Doba a místo plnění
4.1

Zhotovitel se zavazuje předat předmět díla


4.2

Projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP) v podrobnostech DPS nejpozději do
tří kalendářních měsíců od podpisu smlouvy o dílo
Místem plnění je obec Děhylov.

5.

Cena díla

5.1

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena
v souladu se zákonem o cenách a činí:
cena za zpracování DSP bez DPH
DPH 21 %
cena za zpracování DSP včetně DPH

……………,- Kč
……………,- Kč
……………,- Kč

5.2

Cena je ve vztahu k rozsahu prací a činností, které jsou definovány touto smlouvou, stanovena
jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a předání díla
objednateli.

5.3

Zhotovitel je odpovědný za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními
předpisy.

6.

Platební podmínky

6.1

Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.

6.2

Dílo bude fakturováno po jeho dokončení a předání objednateli.

6.3

Lhůta splatnosti faktur je stanovena na 30 dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli.
Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků
z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.).

6.4

Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel
povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:









6.5

Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky
z účtu objednatele.
Výše DPH bude účtována dle platné zákonné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

.

6.6

číslo a datum vystavení faktury,
číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
předmět smlouvy,
označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno,
lhůta splatnosti faktury,
označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu
IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt IOP
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7.

Předání a převzetí díla

10.1 Dokončené dílo bude předáno jako celek. O předání díla bude sepsán zápis o předání a
převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat zejména: označení díla, označení
objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy a jejích dodatků, termín
zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá / nepřejímá, datum a
místo sepsání zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam převzaté
dokumentace.
7.1

Smluvní strany se dohodly, že předávané dílo nebude vykazovat vady ani nedodělky.

7.2

Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li řádně dokončené. V takovém případě je
zhotovitel povinen dílo dokončit a poté opětovně vyzvat objednatele k převzetí.

8.

Záruční podmínky a vady díla

8.1

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě,
příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým normám nebo jiné
dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo
určeno a provedeno.

8.2

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a vady, které se projeví
v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel, jestliže byly
způsobeny porušením jeho povinnosti.

8.3

Záruční lhůta na projektovou dokumentaci se sjednává v délce 24 měsíců.

8.4

Záruční lhůta začíná běžet dnem, kdy objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků.

8.5

Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal
toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li
objednatel jinak.

8.6

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 96 hodin od
obdržení písemného oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává.

8.7

Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací, pokud
se smluvní strany nedohodnou jinak.

8.8

Neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vadu reklamovanou v záruční době nebo vadu,
kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním
vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli.

8.9

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně.

8.10 Zhotovitel zabezpečí na své náklady veškerá opatření nezbytná k odstranění vady.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

9.1

Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v termínu sjednaném dle čl. 4 odst. 4.1
této smlouvy, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši
0,2 % za každý i započatý den prodlení.

9.2

V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel
oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý i
započatý den prodlení.

9.3

V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vady v záruční době je
objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý
den prodlení a to za každou jednotlivou vadu.

9.4

V případě nedodržení termínu odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den
prodlení s odstraněním a to za každou jednotlivou vadu.

9.5

V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

9.6

Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana

.

9.
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nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat
samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

10. Závěrečná ujednání
10.1 Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení uvedl v nabídce veškeré informace a
doklady, které odpovídají skutečnosti. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné
porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.
10.2 Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Právní vztahy
touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném
znění.
10.3 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany jen písemnými dodatky, podepsanými
oběma smluvními stranami.
10.4 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených
v občanském zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě.
10.5 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena
podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena ve 2
stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Děhylově dne __________

_______________________________
za zhotovitele:
…………………………….

.

______________________________
za objednatele:
Ing. Miroslav Honěk, starosta

V ____________ dne ____________

Strana 4 (celkem 4)

