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SMLOUVA

zavřená

podl ustanovení
č

O

DÍLO

2586 nás zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pordějších předosů

mla obřdnaete
č

LŮ

nama

smlawy zhotovitele
LSmkuwnístrany

(Obec Bukovany

sesíslem

žastoupeno:

č

oč:
IDodatovéschránu

Telefon

Bukovany čp. 47, 57 55 Bukovany
Miroslavem Sropkem, starostou

00250276

(00259276
jsabsbr

email

Zhotovitel
Spisová značka

MESSOR 410.

Cons

Sido

Ja

Zastoupený

Ing.

Vevěcech smkavních
Vevěcech technických

oč

Ing Marek Rapant- jednat! společností
Ing Ota Vetermann jednat! společností
2ěra8217
Czoerata17

IDdatové schránky

pušysm

Markem Rapantem

—

Zazhotovktee je oprávněn jednat

č

ea

Telefon

Bankovnísoojení

Čsloúču

1

1.

1..

Prohlášení

k

Statutární orgány

3.

a děs smlouvy

v

[řipadně osoby oprávněné
článku smlowvy prohlašují že
podpisu smlouvy) uvodené
oprávněny vsouladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy přslušné smluvní
strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o do
Zhotovtel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení dla dl této smlouvy a
dle této smlouvy,
žee oprávněn schopen ádně, včas a odborně provést
Teto smlouva je uzavřena na zákiadě výsledků zadávacho řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
zadávanou mimo retim zákona
134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek, v platném znění na služby
S názvem „Zpracování projektové dokumentace rekonstrukce chodníku
Bukovany“ v souladu se zadávací
dokumentaci nabískou zhotovitel
(Sou

2.

jednatlem společností

o

č

U.

Předmětsmlovy

v
Předmětem smlouvy na služby je vypracování projektové dokumentace
zajištění inženýrské činnosti na
stovební úpravy komunikace — rekonstrukci chodníků, sadové úpravy a
Bukovanech
měsstý mobllář
Předmětem veřejné zakázky zajtění projekční Inženýrské činnost
souladu se zákonem č. 183/2006
Sb,
územním plánování 3 stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů na stavební
úpravy komunikace —
rekonstrukci chodníků, sadové úpravy, městský mobllář a napojení schodišť do bytových
domů
Předmětem úprav je chodník
v obcí Bukovany. Jedná se © chodník v dělce zhruba 000 m. Vrámeí
projekční činnosti bude provedena úprava chodníků
přechodů vsouldo lgislatvními požadavky.

j

o

v

v

a

—

e

Záměrem objednatele
provést stavobní úpravy chodníku obc, V rámci rekonstrukce bude proveden
čhodník ze zámkové pojezdové dlažby. Součástí projektu budou sadové
úpravy na plochách zeleně, v
Připadě nové výsadby i návrh po výsadbové pěče V rámci zakázky bude řešan městský mobllář. Projektant
prověří stav od správců ít
tak, aby se veškeré práce případně časově sjednotiy při amorné realizací
fekonstrokce, Součástí zakázky jou také konzukační dni se zadavatelem [objednatelem) minimálně 1x
měste, případně vkekrát
potřeby,

0

le

bude

Piněnízakázk

realizováno vk.

obra

ú

Bukovany,

Předmětem smlouvy je zejména

34

Provedení profesních výkonů přl přípravě zadání
Vělánku W. odst 2

B)

Vypracování Projektové dokumentace v rozsshu pro vydání

včlánku

Wwedeném

IV

odst

obstarání vstupních

2

€) Zajištění vydání stavebního povolení

v

rozsahu uvedeném

v

podkladů

v.

článku

odst.

V.

ods..

£) Vypracování Soupisu

odst.

Provádění

1),

stavebních praci, dodávek

a služeb s výkazem výměr

5

autorského dozoru rozsahu uvedeném v článku. odst.
IV.

Rozsah

rozsahu uvedeném

stavebního povolení

(OSP) v

rorsahu

3.

4) Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/OPS)

Vělnku

v

v

rorsshu uvedeném

rozsahu uvedeném vělánku

6,

provedení día

4.) této smlouvy do zhotovitel zajst obstarání
podkladů,
údajů a průzkumů nezbytných pro vypracování dokumentace pro příp. vydání
vstupních
Stavebního povolení a dokumentace pro zadán/pravádění stavby,
v yldření dotčených orgánů státní správy a sorávců inženýrských sí, které budou sloužit jako
Podklad pro vypracování projektové dokumentace DSP, DZS/0PS,
podrobně průzkumu dopravní technické infrastruktury,
vv
podrobné geodetické zaměření celé okay včetně navazujích úseků objektů
komunikací
(šgitání a technické mapy lortooto mapy), výpšů
snímků z katastru nemavtost
a
sttěné podobě,
podkladů távjícho stavu inženýrských stí ro jejích případnou rekonstrukci
vy
fotografické dokumentace stávajícího stavu v tštěné podobě a v dgtální podobě ve formátu pdf

Dle

článku

1.

ods.

a

nebo ine,

ozbor asfaltových vrstev na řtomnost

a

PAU

lady

diagnostika provedení vývrtů pro zajštění
chodníků
veškeré podklady sl projektant zajstí bez spolupůsobení zadavatele

a

v ditálí

kv
2

Dle

>.

>

>

>
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>

>

článku I. odst, 4. b této smlouvy o dílo zhotovitel zajistí
Vworacování celkové skuace stavby v měřítku katastrální
mapy se zkreslením stavebního pozemku, s
yznačením vazeb
vů na
zejména vzdálenost od hranie pozemku a sousedních stavel
záborový pozemkový elaborát — zákres stavby do katastrální mapy — seznam pozemků
dotčených
Stavbou, saznam sousadicích pozemků stavy,
budovlizjštěny pozemky dotčené stavbou, které nejsou ve vlastnictví obce Bukovany, zpracuje
Projektant podklady k uzavření smlouvy opravňují obec Bukovany provést stavbu;
budoui zjštěny pozemky dotčené stavbou, Které nejsou ve vlastnictví obce Bukovany, zpracuje
Proektan podklady k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o ízení služebnosti nženýrské stě, které
Předá Odboru územního plánování
vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) dl vyhlášky č 146/2008
bu
rozsáhu
obsahu projektové dokumentace dopravních stave, resp. č. 62/2013
kterou se
mění wyháška č. 199/2006 Sb, dokumentaci staveb,
vypracování projektové dokumentace respektujcí obecné technické požadavky zabezpečující
bezbariérové uživání staveb (vyhláška MMR ČR č. 398/200 56.,
vypracování komroího nabidkového rozpočtu

okol

o

S,

©

o

I. odst. 4.) této smlouvy o dílo zhotovitel zajistí
projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a organizacemi, případně s dalším! účastníky
projednání dokumentace s dotčenými orgány státní právy organizacemi, případně
dalšími účastníky
štavebnío řízení,
wišdření o závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a
technické infrastruktur, organizac a dalších účastníků stavebního řízení

Dle článku

>.

>.

vy

s

ýjdření IM ČR,

Vypracování a podání Zádostí o vydání stavebního povolení (eventuelně společného územního a
Stavebního ízení dohodě se Stavebním úřadem),
3 dopracování projektové dokumentace posle podmínek stanovených stavebním povolením,
na ústním jednání a místním etřenísvolaném stavebním úřadem,
obstarání správních rozhodnut vyznačením nabytí právní moci
po

účast

Pl článku odst.

4.

s

této smlovvy o dilo zhotovitel zajistí
vypracování projektové dokumentace pro zadán stavy (D75) pro výběr dodavatele
vyhiššky č
1146/2008 Sb, o rozsahu obsahu projektové dokumentace dopravních stave,
součástí je
dokumentace pro provádění stavby (DPS,
Projektová dokumentace musí být vypracována v souladu se zákonem E 138/2016 Sb, o zadávání veřejných

4

>.

Jj

le

zakázek,

5.

(Dle

3

ast

článku I1.odst. Ae) této smlouvy o dlo zhotovitel
vypracování položkového rozpočtu výkazu výměr stavby v souladu
Stanoven rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce
A služeb s výkazem výměr

I

vyhláškou č, 169/2016 5b. o
soupisu stavebních prací, dodávek

odst. 4.) této smlouvy o dílo zhotovitel zajistí
účast na předán staveniště zhotovil Stavby
poskytování konzultací a odborných doporučení souvislosti
projektem
kontrola dodržení projektu s přihlédnutím podmínkám včeným savobním povolením,
řešení konkrétních technických problému navazujících na projektové řešení [přímo na stavůě mimo
Účast na odevzdání převzetí Stavby nebo jjčástů, vetně případného komplexního vyzkoušení,
čast na odevzdání stavniště zhotovitelem Stavby,
účast na kontrolních prohlídkách Stavby prováděných příslušným stavebním úřadem,
Poskytování dapňujcch informací a vysvětlení kprojektové dokumentac|,
pravidelná účsst na kontrolních dnech Stavby organizovaných a svolávaných technickým dozorem
stavebníka [předpoklad bxza
posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny 0 odchylky od projektu © ohledem na dodržení
technicko „ekonomických parametrů stavy

Olečlánku

6.

s

i

+.

4 dn

n,

v
plemné vyádření při požadavcích zhotovtele Stavby na větší maolství výkonů oproti projektové

++.

(dokumentaci výkazu výměr, dopracování
realizace stavby
předpokládaný rozsah 8 hodin

*.

-Obsah

4.

detal, č dopňujíích

projektové

dle

požadavků vyplývajíceh

a

arái

s

Projektová dokumentace bude vypracována podle norem a stavebních
příslušných techických norem soustavy ČSN EN,

zejména

lčky,

v
n etapu.

Vyvvvy

le

předpisů platných České republice,

VL.Zpěsob předání

4.

Zhotovtel se zavazuje zajistit dokumentaci
4xparevttěné formě v členění pro DSP,

le článků

1xpare

kontrolní

nabídkový rozpočet,

I, V.

V.

v

ásledujcím počtu vyhotovení

Sxpare
2xpare oceněný výkaz výměr,
D25/DPg,

>

2Kpěre slepý výkaz výměr,
nebo DVD dlem

nos CD

další eventuální para budou

v

distální podobě ve formátu doc
předmětem zvláštní objednávky,
VI.

1..

se

Smluvní stany
dohodly
*
termin zahájeníprací—
+ termin dokončení dla

na

proveden

Smluvni strany

(ena bez

la

do

stanovena dle aktuální výše
ena celkem včetně OPH
(DPH

df,

v těchto termínech:
podpisu smlouvy o
-vconejkatším možném terminu,
nejpozději včakdo 31.12.2021
rozumí předání dokumentace DZS/DPS, a vydané
termínem dokončení
Stavební povolení
nabytím právní moc),

o,

ihned po

jednávájoen za

DPH

sb

Doha plnění

s

1

z

dokumentace

Obsahem projektové dokumentace jsou:
Podrobný náveh dopravního uspořádání technického řešení,
Stavební úpravy komunikace a chodníků
ešení nájezdů do stávajcch provozoven, vjezdů, domů,
návrh vodorovného a sislého dopravního značení,
prověřen kolnich mist
technickými sitěmí a návrh jejch řešení
návrh terénních sadových úprav, návrh po výsaděové péče
návrh městského mobiláře -odpadkových košů, stojanů pro sáčky na psí exkrementy,
(misto pro uložení odpadu m tříděný odaad,
konzultace projednán se zástup obce Bukovany,
náv řešení dočasného dopravního značení,
náv organizace výstavby včetně předběžného časového harmonogramu,
Spracování plánu BOZP dle zák. č. 309/2006 5b,
platném znění,
každé pare DSP, D2/DP5 bude obsahovat wládřní všech dotčených organizací,
Projektová dokumentace bude čenšna po
etapu.
vyvvvvý

2.

výkresů

se

V. Gera

v

alkové výš

21 %

243.000

51.030 Kč
294050 Kč

=
v«
této částky

činí Jednotlivá samostatně fakturovaná dčí plnění
Provedení profesních výkonů pří přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů

8)

Genabez 09h

Ph stanovena dl aktuální
Cena celkem včatně DPH

(3000Kč

výše 21%

13230Kč
76250K0

4) Projektové dokumentace v rozsěhu pro vydání stavebního povolení
(ena bez DP
BPM stanovena dle aktuální výše 23%
(Gera celkem včetně O9

Zajkění vydání stavebního povolení

(ena bez
(DM

ena

DPH

stanovena

projektové dokumentace

(Cena bez DPH
DPH stanovena dl aktuální
(Cena celkem včetně DPH

pro

zadání/provádění

stavby [D2S/0PS

(PM

stanovena dl

aktuální

(ena celkem včetně D9

4SoooKč

950

xč

5450 č

stavebních prac, dodávek služeb s výkazem výměr
Cena bez DPH
(PM stanovena dle aktuální výše 21%
(ena celkem včetně DPH
v

Kč

8400Kč

výše 21%

Provádění utorského dozor
Goa kčhod a 00 KčFim]
(ena bez DPH

10.280

82.280

4800Kč

Soupis

M),

66.000 xě

4oovokč

dl aktuální výše 21%

celkem včetně DPH

Vypracování

(059

20000 ce
az00Kč
20.200

č

rozsahu zpracované projektové dokumentace

7o00Kč

výše 21%

140Kč

Bazoé

le

přemětu smlouvy rozsahu
čísků I, V V. této smlouvy je tanovana dohodou
smlavních stran ve smyslu 6 2 zákona
526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena je
ovn, nejvýše přípustná a konečná. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí
objednatel nestanoví
žádné podmínky k možnosti ejho překročení

(Cena za zhotovení

č.

Platební podminky

(X.

(eu

za

st

že

fakturace

zhotovení día uhradí objednatel platebním příkozem na základě faktury (daňového dokladu),

kterou zhotovitel vystaví objednatel po předán převzetí příčné část předmětu pinění
1. faktura
©
pořádném dokončení předání stupních podkadů,
©
2 faktura
řádném dokončení a předání dokumentace
pro stavební povolení (059,
3 faktura —po vydání pravomocného stavebního povolení, přip.
+
iného povolení stavby,
4 faktura po řádném dokončení a předání dokumentace
pro zadání prováděn stavby [075/0P5),
5 faktura = po řádném předání Suplu stavebních prací dodávek služeb výkazem výměr
a

a

po

6

a

faktura v průběhu výstavby závslasti
skotočném průběhu provedených práci AD
Batem pro vystavení faktury z jednotivé stupně plnění je den předání
nebo
důs objednatel.
Předání stvrzuje protokol o předání
převzti, který je zároveň podkladem pro faktura
Oprávněně vystavená faktura musi obsahovat náletosti daňového dokladu věetně těchto účastníky

a

dla

sednaných údajů:
údaje zhotovitel, obchodní jméno, sídl,

3)

rejstříku

(5

vošky, odd) údaj

část

(, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo
osvědčení o registraci DPH,
k

obchodním

5)

čšlosmlovy,

název
(čo
předmětda,

0)
6) čslo faktury,

stavby, číslo

název

etapy,

fakturovanoučástku,
datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku,
A) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzujc oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.
Smlavní strany vzájemně dohodly Ihótu splatnost jdnoivých faktu, a to 18 dní od doručení
objednatel
Termínem úhracy faktury se rozumí den odepsání přilušné částky z účtu objednatele. Fktura bude
předána
jednom vyhotovení. Faktury budou zaslány
adresu objednatele
Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výš platné
den uskutečnění zdanitelného plnění
Jestie faktura nebude obsahovat dohodnuté č zákonem vymezené náležtosti (ořinadně bude obsahovat
hvoné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně člosobně. (prostřednictvím
zaměstnance objednatele) vá zhotovitel Faktury musí být vráceny do data jejích spistnosti Po tomto
vrácení je zhotovitel povnen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi,
doby, než je vystavena
nová faktura snovou Indtou splatnosti, není objednata v prodlení s placením příslušné faktury, Splatnost
nově vystavené faktury je dnů od jejího doručení objednatel
zhotovitel nespolehlvým plátcem ve smyslu 8 1068 zákona č. 235/2004 Sb, o daní z přené“
Stane
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH,
povinen neprodleně o tomto informovat
(objednatel.
Bade-izhotovtel ke dn! poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehvý plátce ve smyslu
106
zákona DPH, e objednatel oprávněn ást ceny odpovidjící dani z přidané hodnoty uhradit přímo na účet
Správce daně v souladu s 5 1083 zákona o DPH O tuto část bude na základě smluvní vůle účastníků snížena
Cena dřa zhotovitel obdrží pouze cenu da (ást dla bez DPH
A

E)

v

na

v

DO

21

se

je

X

Předání

5

a převzetí dla

Závazek zhotovitele provést dílo je siněn jeho řádným ukončením předáním objednatel Dílo (část dla)
pokládá za řádně ukončené, jestliže nebude pi převzatí vykazovat žádné vady a nedoděky.
O převzetí dila resp. částí día, ak
jsou specifkovány v článku IV. pořídí objednatel se zhotovitelem
Plsmný zápis o předání a převzetí dla podepsaný zástup obou stran, o ve dvou stejnopisech
Zhotovitel je povinen prvotní návrhy v srafckém provedení konzultovat s objednatelem
jeho připomínky
zapracovat
Zhotovitel předloží objednateli 1 pare projektové dokumentace kodsoohlasení, a to 7 dnů před
stanoveným datem předání
nkol.
jeho část), Na konc Ihůty objednatel prohlásí, zda dilo přejímá,
V případě, že
přejímá, je objednat! povinen na konci této hůty za předpokladu, že bude zhotovitelem
doložen požadovaný počet pare (+ elektronická verze na CD nosiči u D75), podepsat zápis o předání 2
Převzetí dí.
V případě, že objednatel odmitne dío (část do)
převzít, sepší obě strany záp, voěmě uvedou svá
Stanoviska jejch odůvodnění dohodnou náhradní termín předání
Místem předána převzetí je sídlo objednatele uvedené vzáhaví smlouvy

S

dí

lo

či

a

XL

Zhotovitel zodpovídá za vady dle

(době předání

5

Odpovědnost

z vady dla

2615 a následujích

ustanovení obřanského zákoníku, jež má

dlo

(Objednatel nemusí až do odstranění vady plat částceny dla přiměřeně odpovídají jeho právu na slev.
Pokud se objeví na dle vada 37 po jeho předání, odpovídá za nl zhotovte, jen pokud vadu způsobil

porušením
Zbotovitol

A

své

povinost

neodpovídá za

zhotovtel

Objednatel

při

ten na jejich

jste
veškerého úslí

vady

vynaložení

dla,

použí rval

byly

způsobeny použtím podkladů poskytnutých objednatelem
nemohl zjstit jejich nevhodnost nebo na ně upozorní

V
s

Případnou reklamaci oprávněných vad dila uplatní objednatel bezodkladně po jejch zjštění písemnou
formou (reklamační protokol), Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem,
zavazuje
bez zbytečného odkladu 3 bez zbytečného odkladu
zhotovtel započi s odstraňováním hlášených
Aro odstranit, a to na své náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovtel povinen
odstranit vady díla nejpozději
15 dnů jejích nahlášení.
případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zholovřelem a zhotoviel nezačne
odstraňováním nahláených vad bez zbytečného odkadu nebo tyto nejpozději ve hůtě dl
tohoto
Článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit
sám
nebo
0508,
třetích
vady
prostřednictvím
tyto

vad

o

NY

od

odst.,

Na

náklady zhotovitle

XU.

ato

Smluvní pokuty

Nesplnéi zhotovitel plnění předmětu smlouvy

v

dohodnutém termínu, zaplatí smlovní pokutu ve výš

01%

hodnoty dila každý den prodlení, Tuto smluvní pokutu je objednatel oprávněn odečist
(od fakturované částky z dílo.
Nedodržii objednatel Ihůtu splatnosti plnění jezhotovkel oprávněn účtovat smlvní pokutu ve výší 0.1%
z příslušné smluvní

za

z

zfakturované částky plnění, a to
každý den prodlení. Po dobu uplatnění vad ze strany objednatele u
zhotoviteo a jejich odstraňování neběží v předchozí větě uvedená nóta slatnosti plnění
Zbotovitel
povinen pi rekomaci vad vzáruční době do 30 dnů po obdržení pisemné reklamace
dohodnout s objednatelem způsob termín odstranění těchto vad. případě,že se účastníci nedom lví na
Ihůtě kodstranění vad, pak je touto hótou dle smluní vůle stran 25 dnů od uplynutí Ihóty 30 dnů
vymezené vtomto článku, Při nedodržení dohodnutého termínu bude zhotovitel penalizován smluvní
pokutou ve výš 500 Kč z každou vadu a každý jen započatý den prodlení.
(souladu sobčanským zákoníkem se zhotovitel kpinění dohodnutých smluvních pokut a sankcí výslovně
Zavamje a uhradí je vtermínu do 15 nů ode dne obdržení pisemného vyzvání. V řípadě nedodržení
termínu je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní úrok prodlení suhradou těchto sankčních

je

vo

en

nároků
výš 0,1% zlužné částky za každý
započatý den prodlení
Těmito ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny vešteré nároky objednatele na náhradu škody
způsobené zhotovitelem di obřanského zákoníku

XI Záruka

Záruční doba počíná běžet dnem předání día (jednotivých část) bez vad a nedoděků zhotovitelem
bude způsobilé k použití pro obvyklý účel
objednatel. V takovém případě zhotovitel odpovídá zato,
Nebo že sl zachová obvyklé vlastnost
Záruční doba za kvalitu da
účastník této smlouvy sjednána v délce 26 měsíc ode dne předání celého
zhotoveného día,
V případě převzetí
sadami a nedodělky, které nebrání užívání dil, se považuje
rozhodují
Stanovení začátku záruční doby termín odstranění vad 3 nododělků

dně

dia

e lo

je

XV.

za

Mimořádné a nepřekonatelné

ro

překážky

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti a částečné neho úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže
mimořádná nepředvdatená a nepřekonatelná překážka vznikl nezávále na jejich vů.
bys
Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které
vziky po uzavření
této smlouvy © die v dósledku stranami nepředvíšsných a neodvratthých událostí mimořádné 3
neodvratkelné povahy a mají bezprostřední vl
plnění předmětu této smlowy, Jedná se především o
vení pohromy, vlečné události, případně opatření přslučných správních
na území ČR
Nastanou i mimořádné nepředvídatelné nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba plnění o dobu, po
ktorou budou mimořádné nepředvdatlné nepřekonstolé překářky působit
Překážka vzniká z osobních poměrů zhotovkle nebo vzniká až v době, kdy byl zhotovitel splněním
Smluvené povinnosti v prodlení, ni překážka kterou byl zhotovitel podle smlouvy povinen překonat, věsk
zhotovitele povinnosti náhrady škody nezproťuj,

sala

na

orná

o
5,

Změna Jhůty přnění ztřulu nepředvidaných podstatných překážek na straně objednatele bude řešena
Předem vzájemnou dohodou bez uplatňování sankci. Určení podstatných překážek bude provetleno na
Statutární úrovní a řešeno dodatkem ktéto smlouvě
Odstoupení od smlouvy

XV.

4.

2.

8,

4,

Práce zhotovitele, které vykazují ji v průběhu provádění prokazatelné nedostatky neho
jsou prováděny v
rozporu s touto smlouvou, Je zhotoiel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovtel ve nótě
dohodnuté s objednatelem takto zištěné oprávněné nedostatky neodstraní, může objednatel smlouvy
odstoupit. Vznkne- těchto důvodů objednatel škoda, je zhotovitel průkozně vyčislenou škodu povinen
uhradit.

Jestiře objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjt, že prokazstlně dochází k prodlení se
zahájením nebo prováděním prací oproti smluvnímu ujednání z důvodů na straně zhotovitele stanoví
zhotoviteli dodatečnou čtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovte! prokazatelně
Neodstraní nedostatky ve stanovené hótě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Prokazstelnou škodu,
která objednatel
těchto důvodů vznikne je zhotovitel povinen uhradit
V případě odstoupení zhotovitelo od smlouvy bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol
předání nedokončeného
Dodoby vyčsoní oprávněných nároků smlovních stra
do doby dohody vzájemném vyrovnání těchto
nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a solané platby zhotovitel. U doposud
nesplatných pohledávek splatnost doby dohody o vzájemném vyrovnání neběř
Dálesev případě odstoupení od smlouvy postupuje de přálušných ustanovaní občanského zákoníku,
V přpadě odstoupení od smlovy
je objednatel povinen nahradit zhotovenou část PD v ceně odpovídjící
vozsahu částečného provedení dla, 10 podmínky
oto částečně provedené dloje provedeno řádně,

z

úl.

o

a

do

5,

6.

a

2a

XVI

1

7.

A..

5.

6.

a zhotovitele

Objednatel poskytne zhotovil plnou moe pro konkrotirované jadnání s dotžanými ony státní správy
Objednatel zpřístupní předmět dla zhotoviteli spolupracovníkům zhototel
účelem plnění předmětu
Smlouvy na základě dohody obou stran a na semnou a obsahově specifkovanou výzw ze strany

za

zhotovitele,

3.

Součinnost objednatele

e
s

Výchozí podkldy a materiály zskané zhotovitelem od objednatolo mají důvěrný charakter a směli být
použity pouze pro plněn
smyslu této smlouvy o lo.
Veškeré
podklady
zhotovtel zajistí bez spolupůsobení objednatele
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění
prostřednictvím oprávněných osob určených touto
smlouvou
Objednatel jsou př jednání se zhotovitelem oprávněny zastupovat oprávněné osoby:
©
vevěcech technických

aš

dla

Zhotovitee jou při jednání objadnatlem oprávněny zastupovat oprávněné osoby:
8.
ing. Marek Rapant -jednatel společností
ve věcech smluvních
vevěcech technických
Ing. O8 Vettermann -jednatel společností
7.
Vprůběhu prací na PD budou návrhy konalovány s příslušnými odbory a dotčenými organizacemi
ČA- Dopravním inspektorátem] poradách,
(zejména Stavebním úřadem, Odborem dopravy, OŽPZ,
které svolává 3 zajištuje projektant ve spolupráci s Odborem regionálního rozvoje územního plánování
©.

Pic

mů

XVI

1..

2.

na

Záštní ustanovení pro výkon autorského dozoru

Dozor bude vykonáván vmístě stavby, případné změny PD na pracoušti zhotovitele podle pováhy
prováděných prac.
O termínech kontrolních dnů, předání stavby apod. bude objednatel informovat zhotovitele v předsthu
min. 3 dnů,

v
stavet

Přítomnost na
stavebního deníku.

(zejména dobu příchodu a odchodu) je

že

zhotovit vždy povinen zaznamenat do

Zbotovitel zavazuje,
autorský dozor bude vykonávat průběžně po celou dobu realizace stavby 2
takovým způsobem, aby mohl řádně a včas provádět veškeré činnosti, keré jsou obsahem autorského
(dozoru, Zhotovitel se dále zavazuje,
se (mimo další účast na staveništ
účast na schůzkách vypřvajcíeh
plnění smlouvy) vždy dostaví na staveniště čise zúčastní schůzky nebo jednání ra základě výzvy
(objednatele. Objednatel se zavazuje, že zhotovitele vyzve k časti alespoň 3 pracovní dny předem,
Veškerá podstatná zjištění bude zhotovitel neprodleně zaznamenávat do stavebního denku a zároveří 0
sich bude telefonicky neho e-mailem Informovat kontaktní osobu, pokud nebude možné kontaktní osobě
tuto informaci neprodleně sděit nastaven,
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění autorského dozoru, zejména účast zhotovitele na
Komtronch dnech a zápisy prováděné zhotovitelem do stavebního deníku. Jestiže objednatel zití, že
Zhotovtel vykonává autorský dozor rozporu
smlouvou nebo výkon autorského dozoru zanedbává, má
Právo požadovat, aby zhotovte postupoval
souladu se smlouvou. Pokud shora uvedeným postupem
Zhotovtele vznikla objednatel Skoda, má právo na její náhradu.
se

2

či

se

v

XVI Ucenění ujednání

je

oprávněn použít dilo — předmět této smlouvy -pouze pro účely vyplývají z této smlouvy,
pro účely poskytnut této dokumentace účastníkům výběrových zadávacch) řízení
hotovitele
zhotovitele souvsjčích staveb, pro účely oprav, úprava změn
navazujících projektových dokumentac
této dokumentace a všech stupňů: navazujčích projektových dokumentací, pro účely rozvedení
(dokumentace v dalších stupních projektových dokumentaci, pro účely
realizování
rozpracování
(dokumentace, pro účely realizován, opráv, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vědy
Iprostřednicvím etch osob. Kpoužtí
účey, než vyplývají ztéto smlowvy a jsou uvedeny
pro
třeba souhlasu zhotoiteke
(tomto odstavc
(Objednatel

zejména

na

na

dlho

la

je

Px

Jé

Zvláštní ujednání

(ena dia nezahrnuje správní poplatky soojené územním
zhotovitel fkturovt objednatel
(ena dia nezahrnuje náklady a správní

zorauje

pouze

podklady

k uzavření

Zhotovitel může zpracovat

a

a

stavebním

řízením,

Tyto poplatky bude

poplatky spojené se smlouvou o věeném břemení. Zhotovitel
smlouvy o řízen věcného břemene,

předat jednotivé části dla před dohodnutým termínem.

0. Ostaní ujednání

Zhotovitel

dila

zhotoví

do svým

jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel může pověřit provedením částí
Za výsledek těchto činnost však odpovídá objednat stejně

třeti osobu pod svým osobním vedením.

Jako bye provedl sám.
Zhotovitel prohiatuje Te se seznámil se stavem území a se všemi podklady, které mu by objednatelem
poskytnuty,
nemůže uplatňovat nároky na úpravu
s vědom toho, že vprůběhu zhotovování
sínluvních podminek z důvodů, které moh
při seznámení se takovými podklady.
Zhotovtel bude provádět dílo v souladu s platnými technickými normami, příp. jjch novalzácemi, s
daěími předpisy vzthujími
předmětu plnění
v soudu so zákona č. 183/2006 Sb, o územním
znění pozdějších předpisů
Plánování stavebním řádu (stavební zákon),
souladu s právními předoisy

aje

se

souvsejcími

se

Zhotovitel
pracovníků
Zhotovitel
Archivovt
zákonů, ve

Části

ři

k

ist ji

día

v

v

bude
výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy, dohodami oprávněných
smluvních trn,
je povinen výchozí podklady, plány, předprojekovou 3 projektovou dokumentací stavby
způsobem dle zákona č. 439/2004 5, o archivnictví
spisové subě a o změně některých
znění pozdějších předpisů,
stávají vlastnictvím objednatele po jejich předání převzetí dle článku X táto smlouvy.

se

3

vo
se

7,

8.

9..

10..

41.

Zhotovitel
zavazuje neposkytovat informace výsledku své činnost souvisí se zhotovením díla dle této
Smlouvy žádným fackým ani právnickým osobám imo osoby určené objadnatelem,
Zhotovitel se zavazuje případě požadavku objednatele na změnu rozsahu prací tento akceptovat
tím,že
Bude odpovídajícím způsobem upravena
cena, případně termin,
Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná
smyslu $ 2 odst. e) zákona č. 320/2001 Sb, o
finanční komroe ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpis.
Zhotovitel prohlašuje,
nevztahují práva třetích osob podle záštního zákona,
Smluvní strany prohšuj, že skutečnosti uvedené vtéto smlouvě nepovaluj
obchodní tajemství
smyslu píšných ustanovení právních předpisů a uděluji svolení kjejch uší
zveřejněn bez jakýchkoli

ve

e k lu
se

dalších

2..

3,

A..

S

6.

ve

za

podmínek

200.

1.,

s

Závěrečná

ustanovení

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných píemných dodatků, řádně
potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, Dodatky
stávají nedinou součástí

smlouy.
Práva a poimnosti

se

dí

smluvních strán, kter nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se
ustanoveními
zákona č. 89/2012
občanský zákonk wo znění pozdějších předpisů a předpisů souvisoch
Práva a povinnost z této smlouvy vyplývají jakož následky z ní vzešlé přecházejí na případné právní

S,

i

nástupce
Jakákoli

smluvních stran
ústí ujednání při provádění dla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou

slvních stran, jsou

spor,

právně neúčinná

které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smímě a pro takový
Případ se zavazují 0 smíru jednat V případě, že spory nebudou moc být vyřešeny postupem uvedeným
V první větě tohoto odstavce,
budou je smluvní strany řešt soudně.
Smluvní strany po přečtení této smlouwy prohlašují souhlasí
jejím obrahem, še omlouvá byl sepsána
základě pravdivých údajů, jejch pravé a svobodné vůle, vážně, určitě 3 srozumitelně, co svrzují svým
Všechny

ře

Na

7.

8.
(9.

podpisem.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejho podpisu oběma smluvními stranami
Slova so uzavm3 dobu určitou s zaniká uplynutím zruční doby.
Tito smlowva
sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichě dvě vyhotovení obáží objednatel

zhotovit

je

Vadaní dne 18.6.2021

Vaukovanech dne 1862021

za

objednat]

Miroslav

strojek

Sarostaobce

OBEC BUKOVANY

95765Gukomny cp.
DĚ Ozoozsněre
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