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SMLoUVA o oíl 'l??lZo{}
číslo201801

uzavřená podle ustanovení 9 2586 a následujících
zákona č.89l2oL2 Sb', občanský zákoník, v platném znění (dále jen ,,občanský zákoník'')
na zhotove ní projektových dokumentací

,,Herink - chodníky a zpevněné krajnice"

l.

Smluvní stranv

1.1

Objednatel:

Obec Herink
zastupuje Karel Zeman (starosta)
Do Višňovky 28,25L 01 Herink
lČ:

00640140

otČ: - - -

bankovní spojení: Komerčníbanka
čísloúčtu: L86252oLl o7oo

L.2

lng. Jiří cihlář
orlické nábřeží Io29,565 01Choceň
lČ 745987L6 DlČ: cZ811zL237oL

Zhotovitel:

bankovní spojení: mBank
čísloúčtu: 67 oLoo-2z08803004/62 L0
Živnostenský list vydón městským úřadem Vysoké Mýto dne
06.03.201,2.

Il.

Výchozí podkladv a údaie

z.t

Podkladem pro uzavření této smlouvy je vypracovaná studie záměru předaná objednateli
dne 06.12.2oL7, která byla vyhotovena na základě místního šetřenía upřesněného zadání
objednatelem a dále cenová nabídka, jež je součástítétostudie.

2'2

Výchozíúdaje:

2'2.7 Název:
2'2.2 Místo:
2.2.3 lnvestor:

lll.
3. j.

Herink - chodníky a zpevněné krajnice
obec Herink
Obec Herink

Předmět smlouw

je

vypracování projektových dokumentací, jejichž cílem bude
povolení a realizace zpevněných ploch dle vypracované studie' Celý rozsah bude rozčleněn do
jednotlivých úsekůdle vhodnosti/nevhodnosti pro žádosti o dotačnítituly. Názvy dokumentací
budou voleny dle potřeb (jednotlivých dotačníchtitulů).
Předmětem smlouvy je vypracování dokumentací pro územnírozhodnutí (DUR), dokumentací
pro stavební povolení (DSP) a dokumentací pro provedení stavby (DPs) a jejich dodánív tištěné
(3 + + + 5 paré) a elektronické podobě. Dokumentace budou zpracovány dle platných Čsru a
příslušných předpisů včetně položkovéhorozpočtu, projednání a vyjádření všech dotčených
správců sítí'

Předmětem této smlouvy

Ll4

3.2 Pro vyhotovení dokumentacíjsou objednány tyto činnosti:

3.2.I
3'2.2

VypracováníDUR
lnženýrská činnost (tČ) k projektu (zajištěnívyjádření všech dotčených správců sítí)
3'2.3 VypracováníDSP
3.2.4 lnženýrská činnost (lČ) k projektu (zajištěnívyjádřenívšech dotčených správců sítí)
3.z.5 VypracováníDPS (vč. položkovéhorozpočtu a výkazu výměr)

3.3

Zhotovitel vypracuje předmět plněnísvým jménem a na vlastníodpovědnost.

!V.

Doba plnění

4.L

Termín plnění předmětu smlouvy podle čl. lll. této smlouvy je pro oba projekty následující:
4.L.L
4.L.2
4.L.4
4.L.5
4.1..6

Zahájení prací (bod 3.2.I a 3.2'2|
Ukončeníprací (body 3.2.L a 3.2.2)
Zahájení prací (body 3.2.3 aŽ 3.2.4|
Ukončeníprací (body 3.2.3 až 3.2.4)
Zahájenía ukončení(bod 3'2.5)

je

březen 2018
květen 2018
květen 2018
červenec 2018
červenec 2018

o

4.4

Zhotovitel

4.5

Jestliže zhotovitel připraví předmět této smlouvy k odevzdání před dohodnutým termínem,
zavazuje se objednatel předmět této smlouvy převzít i v dřívějšímtermínu.

4'6

objednatel se zavazuje, že dokončený předmět této smlouvy bez vad

V.

Cena

5.L

povinen neprodleně informovat objednatele

výskytu okolností při

zhotovování předmětu této smlouvy, které by mohly ovlivnit nedodrženítermínuukončení
prací'

a

nedodělků

převezme a zaplatí za něj dohodnutou cenu dle čl. V' této smlouvy.

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu podle čl. lll. této smlouvy je stanovena
dohodou smluvních stran podle ustanovení 5 2 zákona č.5z6/t990 sb., o cenách, ve znění
pozdějšíchpředpisů a činídlerekapitulace:

255.068,- Kč včetně daně z přidané hodnoty 2l%
(sl ovy : dv ě stě pa d e

5.2

sátpětti sícšed esátos

m ko ru n český

ch|

Rekapitulace ceny:
44'2oo,80.750,85.850'210.800,44.2 68.-

DUR + lČ
DSP + lČ
DPs + lČ

Cena bez DPH
DPH ZL %
Cena celkem
včetně 2I%DPH

Kč
Kč

Kč
Kč

Kč

255.068,- Kč

5.3

Dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně výše DPH, bude předmět této
smlouvy nebo jeho část fakturována s DPH v aktuální zákonné výši.

vt.

Platební podmínkv

6.1

Cenu za zhotovení předmětu této smlouvy uhradí objednatel na základě faktur, které
zhotovitel vystaví a odešle objednateli.
214

6.2

Faktura bude formou a obsahem odpovídat zákonu č. 56317991 sb., o účetnictvíve znění
pozdějších předpisů a zákonu č. 235/zoo4 Sb., o dani z přidané hodnoty. Musí obsahovat
povinné náležitosti a přílohy.
Jednotlivé faktury budou obsahovat tyto údaje:

-

označenípovinnéa oprávněné osoby, adresa, sídlo, DlČ
označenídíla,předmět fakturace, číslosmlouvy a číslofaktury
den odeslání a den splatnosti faktury
označenípeněžního ústavu a čísloúčtu
fakturovanou sumu (včetně DPH)
razítko a podpis oprávněné osoby

6.3 Lhůta splatnosti faktur je 14 dní ode dne doručení.
6.4 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě,
objednatel povinen ji uhradit. Tuto

není

skutečnost je objednatel, bez zbytečnéhoodkladu,

povinen zhotoviteli písemně sdělit. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a
nová lhůta splatnosti začne běžet doručenímopravené faktury.

vil.

odpovědnost za vadv

7.L

Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět této smlouvy v okamžiku odevzdání
objednateli.

7.3

Zhotovitel zodpovídá zato, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle podmínek této
smlouvy, v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

7.4

Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad předmětu této smlouvy do
jednoho týdne od doručeníoznámení o uznání reklamace objednateli dle bodu 7.6 tohoto
článku a vady odstranit v co nejkratšímmožnémtermínu.

7 5

objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady předmětu této smlouvy uplatní
u zhotovitele bezodkladně po jejím zjištění,nebo po době, kdy ji při náležitépozornosti
zjistit měl, a to písemnou formou u zhotovitele a bere na vědomí, že pokud tak neučiní,
soud mu nepřizná právo z vadného plnění.

7.6

Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdrženíreklamace písemně
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní,má se za to, že
reklamaci objednatele uznává.

vilt. ostatní ustanovení
8.1

objednatel se zavazuje, že se vyjádří ke každéproblematice, která se podstatně dotýká
předmětu této smlouvy, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručenívýzvy.

8.2

objednatel se zavazuje, že na vyžádání zhotovitele se zúčastnívšech jednání, kde je jeho
účastnevyhnutelná (informace o termínu jednání musí být podána nejméně 5 pracovních
dnípředem).

8.3

Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí'Zavazuje se
dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, smluveným rozsahem prací,
zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními
dotčených orgánů státní správy.

8.4

Zhotovitel vypracuje a dodá v rámci dohodnuté ceny dokumentaci specifikovanou dle
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článku lll. v dohodnutém poštu tištěných vyhotoveních a v elektronické podobě (*'pdf,
výkaz výměr *.xls). Případnékaždédalšípožadovanévyhotovení dodá zhotovitel
objednateli na základě objednávky.

lx.

Smluvní pokutv

9.1

Jestliže zhotovitel odevzdá dílo po termínu uvedeném v bodech 4.1 této smlouvy, je
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý kalendářní
týden prodlení. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuta můžebýt započítánana
pohledávku zhotovitele za objednatelem představujícíčástku vyjádřenou v konečnéfaktuře
dle této smlouvy.

9.2

Jestliže zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu vady a nedodělky zjištěnépři
odevzdání díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý
započatý kalendářní týden prodlení.

9'3

Nezaplatí-|i objednatel vystavené faktury v termínu splatnosti dle bodu 6.3 této smlouvy, je
povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši o,Lo/o z neuhrazené částky za každý
započatý kalendářníden prodlení, a to na výzvu zhotovitele, splatnou ve lhůtě a způsobem
v níuvedeném.

9.4

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu
škody způsobenéporušenímpovinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

x.

Závěrečná ustanovení

10.1

Právní vztahy touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnýmiustanoveními

občanskéhozákoníku v platném znění.
LO.2

Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran, a nahrazuje všechny případné
předchozí smlouvy, dohody a ujednání, písemnénebo ústnívztahující se ke stejnému
předmět.

10.3

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možnéjen formou písemných dodatků, které

budou schváleny příslušnými orgány objednatele a podepsány oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

Io.4

Tato smlouva je vypracována ve třech (3) vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá
objednatel

a

jednu zhotovitel.

V obci Herink, dne

Is

',

/8

Ve městě Choceň, dne

Objednatel:
OBEC Herink
KarelZeman
storosta města

414

zh

tel:

lng.

cihlář

s2.os.%

/&

