SMLOUVA O DÍLO
NA ZHOTOVENÍ DVOUSTUPŇOVÉHO PROJEKTU
č. SMLO-202/1073/OST/20/2016
Evidenční číslo smlouvy objednatele :

uzavřená ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku 89/2012 Sb.

I. SMLUVNÍ STRANY
se dohodly podřídit tento zakázkový vztah Občanskému zákoníku 89/2012 Sb.

OBJEDNATEL :

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Se sídlem

Doubravice 98
533 53 Pardubice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského
soudu v Hradci Králové v oddíle Pr, vložka 162

Jehož jménem jedná

Ing. M. Němec – ředitel organizace

IČO:

000 85 031

Bankovní spojení

19-1206774399/0800

ZHOTOVITEL :

DIČ: CZ 00085031

JIŘÍ STRÁNSKÝ, projekce dopravních staveb
Živnostenský list – č.j. 94/011353/F-5

Se sídlem

Brozanská 142, 533 52 Staré Hradiště

Adresa pro styk

IČO:

Masarykovo nám. 1544, 530 02 Pardubice
Tel: 602 145 171
Jiřím Stránským
mail : jiri.stransky@projekce-ko.cz
401 29 942
DIČ: CZ 5905180842

Bankovní spojení

GEMB a.s. Pardubice, 264 534 524/0600

Zastoupený

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu o dílo na zhotovení
dvoustupňového projektu:

1

" Oprava silnice III/3424 Heřmanův Městec, ul. Havlíčkova, PD “
II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
1) Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele dvoustupňový projekt stavby pro
stavební řízení a realizaci (dále jen DSP a DPS), dle zákona č.183/06 Sb. ve znění novely
350/12Sb., resp. dle vyhl. č. 146/08Sb.
Zhotovitel taktéž zajistí projednání PD (v rozsahu daném pro stavební řízení) se všemi
dotčenými orgány a organizacemi včetně vyjádření správců inženýrských sítí a veškeré
potřebné průzkumy. Součástí bude i průzkum zpevnění současné silnice. Zhotovitel zajistí i
podrobné geodetické zaměření.
PD bude vypracována v rozsahu, obsahu a členění dle přílohy 1 této smlouvy, která
tvoří její nedílnou součást, v souladu s platným Stavebním zákonem a vyhl.č. 146/08 Sb., o
dokumentaci dopravních staveb.
Součástí PD bude i položkový rozpočet zpracovaný dle URS Praha v platné cenové
úrovni programem KROS.
PD bude zpracována v rozsahu a obsahu dle Výzvy k podání cenové nabídky ze dne
25.11. 2016 (dle bodu 5).
2) Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, na vlastní
odpovědnost, na své nebezpečí a ve sjednané době a objednatel se zavazuje zaplatit
zhotoviteli za řádné provedení díla cenu sjednanou v článku III. této smlouvy.
3) Objednatel si zajistí souhlasy vlastníků stavbou dotčených pozemků.
Objednatel si zajistí stavební ohlášení.
4) Předmětem smlouvy není výkon autorského dozoru.
5) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu sjednanou v
článku III. této smlouvy.
III. CENA
Cena za provedení díla (PD) dle článku II. byla stanovena dohodou účastníků této
smlouvy jako nejvýše přípustná a činí :

PD ve stupni DSP + IČ
SO 101 vč. geodetické zaměření a průzkumů bez DPH
SO 102
bez DPH
CELKEM
bez DPH
DPH (21 %)
Celková cena DSP
vč. DPH
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…….
…….
…….
.……
…….

285.000,- Kč
275.000,- Kč
560.000,- Kč
117.600,- Kč
677.600,- Kč

PD ve stupni DPS
SO 101 vč. BOZP a DIO
SO 101 vč. BOZP a DIO
CELKEM
Celková cena DPS

bez DPH
bez DPH
bez DPH
DPH (21 %)
vč. DPH

…….
…….
…….
…….
…….

110.000,- Kč
129.000,- Kč
239.000,- Kč
50.190,- Kč
289.190,- Kč

CELKEM DSP + DPS

vč. DPH

……

966.790,- Kč

slovy: Devětsetšedesátšesttisícsedmsetdevadesát korun českých
Celkové, výše uvedené ceny, jsou stanoveny jako konečné a nejvýše přípustné.
Právo fakturovat vznikne po odevzdání kompletní PD.
IV. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ
Projektové práce budou ukončeny :
DSP - SO 101
DSP - SO 102
DPS

do konce března 2017
do konce července 2017
do 30 dnů od jednotlivých stavebních povolení

Místem plnění, tj. místem předání dokončeného díla objednateli je sídlo objednatele
(viz shora).
V. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA K DÍLU
Vlastnictví ke zhotovenému projektu, jakož i nebezpečí škody na něm přechází ze
zhotovitele na objednatele předáním předmětu plnění.
VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY
Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání 36 měsíců, počínaje dnem následujícím
po dni předání díla objednateli, čímž zaručuje, že dílo bude mít po celou, shora uvedenou,
dobu smluvené vlastnosti.
Zhotovitel současně odpovídá za skutečnost, že PD respektuje platné technické normy
a ostatní platné předpisy.
V případě zjištění chybějících položek v PD nebo neshod mezi jednotlivými stupni
PD, zavazuje se zhotovitel uhradit veškeré náklady se vzniklou chybou spojené a to v plné
výši.
VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Po předání kompletní projektové dokumentace vystaví zhotovitel objednateli fakturu
za zhotovení jednotlivých stupňů PD kompletního díla, jejichž splatnost bude 14 dnů od data
jejího obdržení objednatelem.
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VIII. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE
Objednatel se zavazuje předat následující podklady pro zhotovení díla v těchto
termínech :
1. zástupce objednatele se zúčastní všech
zásadních jednání rozhodných pro zdárné
dokončení díla

do

dle potřeby

IX. UJEDNÁNÍ O NÁHRADĚ ŠKODY A SMLUVNÍCH POKUTÁCH
1) Náhradu škody je povinna uhradit ta ze smluvních stran, která porušila svou
povinnost ze závazkového vztahu popřípadě porušila povinnosti stanovené přímo
občanským zákoníkem.
2) Vedle povinnosti uhradit náhradu škody se sjednává za stejných podmínek
právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,03% za každý i započatý den prodlení. Pokutu má
právo objednatel odečíst z částky uvedené v konečné faktuře.
3) Objednatel není povinen převzít nedokončené dílo. Dílo je dokončeno, když je bez
vad a způsobilé svému účelu.
X. UJEDNÁNÍ VŠEOBECNÁ
1) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po
jednom vyhotovení. Po potvrzení mají oba stejnopisy platnost originálu.
2) Projektová dokumentace zpracovaná v rozsahu článku II.1 této smlouvy bude
objednateli předána takto :
PD ve stupni DSP - v 6-ti tištěných vyhotoveních + 2x CD
PD ve stupni DPS - v 6-ti tištěných vyhotoveních + 6x CD
V případě požadavku objednatele na vyhotovení vícetisků nad dohodnutý počet, budou
tyto fakturovány zhotovitelem dle skutečně provedených reprografických prací a cen
platných v době vyhotovení.
3) Objednatel si vyhrazuje právo na průběžnou konzultaci se zhotovitelem v průběhu
zpracování PD a rovněž tak před dokončením díla projednat PD na pracovním výboru se
zhotovitelem.
4) Objednatel je oprávněn použít dílo - předmět této smlouvy výlučně pro účely
vyplývající z této smlouvy.
5) Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze smluvním ujednáním podepsaným
oprávněnými zástupci účastníků.
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