SMLOUVA O DÍLO č.

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „občanský zákoník“)
na akci „Vypracování projektové dokumentace – parkoviště v ulici U Trativodu“

Článek I.
Smluvní strany
Objednatel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Zastoupený:
Ve věcech technických:
bankovní spojení:
č.ú.:

Městská část Praha-Klánovice
U Besedy 300
190 14 Praha-Klánovice
00240281
CZ00240281
MUDr. Ferdinandem Polákem, Ph.D., starostou MČ
Praha – Klánovice
Bc. Šárka Nováková, DiS.,
Česká spořitelna, a.s.
2000707339/0800

na straně jedné (dále také jen jako „Objednatel“)
a
Zhotovitel:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
Zastoupený:
tel./fax:
bankovní spojení:
č.ú.:

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

na straně druhé (dále také jen jako „Zhotovitel“)

Článek II.
Úvodní ustanovení
1.

Smluvní strany tuto smlouvu o dílo uzavírají na základě vyhodnocení veřejné zakázky
malého rozsahu podle rozhodnutí objednatele o přidělení veřejné zakázky na dílo ze dne
……2018.
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Článek III.
Předmět smlouvy
1.

i.

ii.
iii.
iv.

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele dodat pro objednatele následující
dokumenty a zajistit následující činnosti:
Dopravní a zastavovací studie (dále DaZS) parkoviště pouze pro OA na pozemku č. par.
343 a 1174/1, k. ú. Klánovice pro cca 100-150 OA včetně specialistů a vstupních průzkumných
prací včetně projednání s DOSS a zajištění inženýrské činnosti, Návrh možných řešení
vyhrazeného stání pro rezidenty (občany MČ Praha-Klánovice) na části parkovací plochy a
Návrh restrikce parkování v obytných blocích.
Projektová dokumentace ve stupni DUR – dokumentace pro územní řízení včetně zajištění
inženýrské činnosti
Projektová dokumentace ve stupni DSP – dokumentace pro stavební povolení vč. propočtu
nákladů včetně zajištění inženýrské činnosti
Vyhotovení dokumentace pro provedení stavby (DPS) vč. rozpočtu a neoceněného
soupisu prací zpracovaného dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.
Dílo je blíže specifikováno požadovanými parametry, přílohou č. 4, která jsou součástí
zadávacího řízení.

1.

Objednavatel si vyhrazuje právo po dodání každé z části dodávky předmětu smlouvy,
specifikované v čl. III, bodech i. – iv. této smlouvy spolupráci ukončit a nepožadovat plnění
dalších bodů předmětu smlouvy.

2.

Objednavatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo cenu v souladu
s touto smlouvou. Fakturace za provedené části díla bude s termínem splatnosti 30 dní.

3.

Provádění prací se bude řídit touto smlouvou. Pokyny odpovědného pracovníka
objednatele budou vzhledem k předmětu díla udíleny zhotoviteli osobně, mailem či
telefonicky.

4.

Zhotovitel provede dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla
může zhotovitel pověřit třetí osobu a to v rozsahu dle Seznamu poddodavatelů, kterou
přiloží jako přílohu této smlouvy. Nad rámec této přílohy může provedením části díla
zhotovitel pověřit třetí osobu jen s písemným souhlasem objednatele. Za výsledek těchto
činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.

Článek IV.
Termín plnění díla
1. Smluvní strany sjednaly dílčí termín plnění díla takto:
Dodání Dopravní a zastavovací studie parkoviště pouze pro OA, Návrhu možných řešení
vyhrazeného stání pro rezidenty (občany MČ Praha-Klánovice) na části parkovací plochy a
Návrhu restrikce parkování v obytných blocích – max. do 8 týdnů po získání veškerých
podkladů a výsledků průzkumu
Inženýring pro projednání dopravní a zastavovací studie s DOSS – max. do 10 týdnů po
předání DaZS vč. vyhodnocení
Projektová dokumentace ve stupni DUR – dokumentace pro územní řízení max do 10 týdnů
po obdržení písemné objednávky ze strany zadavatele
Projektová dokumentace ve stupni DSP – dokumentace pro stavební povolení vč. propočtu
nákladů max do 6 týdnů po nabytí právní moci územního rozhodnutí
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Vyhotovení dokumentace pro provedení stavby (DPS) vč. rozpočtu a neoceněného soupisu
prací zpracovaného dle vyhlášky č. 169/2016 Sb.
(vyhláška MMR o stanovení rozsahu dokumentace veř. zakázky na stavební práce a soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) max do 6 týdnů po nabytí právní moci
stavebního povolení
Obstarání inženýrské činnosti – pro všechny stupně projektové dokumentace – dle
předchozích bodů za účelem obstarání povolení umístění stavby a pravomocného stavebního
i ev. vodoprávního povolení
Po předání DUR - do 8 týdnů stanoviska DOSS + zahájení územního řízení
Po předání DSP - do 8 týdnů stanoviska DOSS + zahájení stavebního řízení, ev.
vodoprávního řízení

Článek V.
Cena díla a platební podmínky

1. Cena za jednotlivé činnosti činí: ( doplnit do tabulky)

Nabídková cena v Kč bez DPH
Zakázka „Vypracování projektové dokumentace – parkoviště
v ulici U Trativodu“
činnost 1. Dopravní a zastavovací studie (dále DaZS) parkoviště
pouze pro cca 100-150 OA včetně specialistů a vstupních
průzkumných prací včetně obstarání inženýrské činnosti pro tento
typ projektové dokumentace + Návrh možných řešení
vyhrazeného stání pro rezidenty (občany MČ Praha-Klánovice)
na části parkovací plochy a Návrh restrikce parkování v obytných
blocích

Nabídková cena v Kč bez DPH
Zakázka „Vypracování projektové dokumentace – parkoviště
v ulici U Trativodu“
činnost 2. Projektová dokumentace ve stupni DUR –
dokumentace pro územní řízení včetně obstarání inženýrské
činnosti pro tento typ projektové dokumentace za účelem
obstarání povolení umístění stavby a pravomocného stavebního i
vodoprávního povolení

Nabídková cena v Kč bez DPH
Zakázka „Vypracování projektové dokumentace – parkoviště
v ulici U Trativodu“
činnosti 3. Projektová dokumentace ve stupni DSP –
dokumentace pro stavební povolení vč. propočtu nákladů, včetně
obstarání inženýrské činnosti pro tento typ projektové
dokumentace za účelem obstarání povolení umístění stavby a
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pravomocného stavebního i vodoprávního povolení

Nabídková cena v Kč bez DPH
Zakázka „Vypracování projektové dokumentace – parkoviště
v ulici U Trativodu“
činnosti 4. Vyhotovení dokumentace pro provedení stavby (DPS)
vč. rozpočtu a neoceněného soupisu prací zpracovaného dle
vyhlášky č. 169/2016 Sb.
(vyhláška MMR o stanovení rozsahu dokumentace veř. zakázky
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr)

Celková nabídková cena v Kč bez DPH
Zakázka „Vypracování projektové dokumentace –
parkoviště v ulici U Trativodu“
(součet výše uvedených činností 1.-4.) v Kč
Daň z přidané hodnoty (výše uvedených činností 1.-4.) v Kč v Kč:

Celková nabídková cena
v Kč včetně DPH
Zakázka „Vypracování projektové dokumentace – parkoviště
v ulici U Trativodu“
(součet výše uvedených činností 1.- 4.) v Kč

2.

Cena díla může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících
vliv na cenu předmětu plnění. Z jakýchkoliv jiných důvodů než uvedených v této smlouvě
nesmí být nabídková cena měněna.

3.

Objednatel se zavazuje provádět úhradu ceny za provedené části díla vždy po dodání
části dodávky předmětu smlouvy, specifikované v čl. III.,body i. – iv.

4.

Platba bude provedena na základě daňového dokladu – faktury, vystavené zhotovitelem a
písemně doručené objednateli, která musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu
dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a bude vystavován s
lhůtou splatnosti 30 dnů od jeho doručení objednateli.

5.

Nedílnou součástí faktury - daňového dokladu bude objednatelem potvrzený soupis
dodané dokumentace (zhotovitel je povinen si tento souhlas se soupisem dodané
dokumentace zajistit u objednatele před vystavením faktury). Cena za dílo se považuje za
zaplacenou dnem, kdy je celá fakturovaná částka odeslána (odepsána) z účtu objednatele
ve prospěch účtu zhotovitele.

6.

V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn
zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se
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splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či
opravených dokladů.

7.

Za provedení díla, včetně všech činností souvisejících, nemá zhotovitel vůči objednateli
nárok na jakékoliv další platby (odměnu či náhradu vynaložených nákladů), než které jsou
výslovně uvedeny v odstavci 1. tohoto čl. V. této smlouvy

Článek VI.
Splnění povinnosti zhotovitele provést dílo
1.

Zhotovitel splnil povinnost řádně provést dílo tím, že v dílčích termínech souladu s čl.IV.
dílo realizoval v souladu s touto smlouvou.

2.

Pokud zhotovitel neplní své závazky z této smlouvy (předmět díla) řádně a včas, je
objednatel oprávněn zadat plnění předmětu díla (či jeho části) třetí osobě. Rozdíl mezi
cenou provedeného díla sjednanou v této smlouvě a cenou objednatelem uhrazenou třetí
osobě je zhotovitel povinen objednateli uhradit na základě vystaveného daňového dokladu
(faktury).

Článek VII.
Sankce
1.

Objednatel má vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v případě nedodržení časového
limitu pro dokončení prací, a to za každý započatý den ve výši 5000,- Kč.

2.

Objednatel nemá
nemožnost splnění
Skutečnosti vedoucí
povinen objednateli
vzniklé situace.

3.

Smluvní pokuta je splatná do 14 dní od doručení výzvy k úhradě smluvní pokuty zhotoviteli.
Sjednaná smluvní pokuta nemá vliv na případnou odpovědnost zhotovitele k náhradě škody.
Povinnost k úhradě smluvní pokuty trvá i po zániku této smlouvy.

4.

V případě prodlení objednatele s úhradou faktur - daňových dokladů zhotoviteli, je
zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky
za každý den prodlení.

nárok na uplatnění smluvní pokuty v případě, že zhotovitel prokáže
povinnosti z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele.
k nemožnosti splnění závazků a povinností z této smlouvy je zhotovitel
bezprostředně ohlásit a projednat s ním možnosti náhradního řešení

Článek VIII.
Odpovědnost za vady
1.

Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo je zhotoveno podle podmínek smlouvy prosté vad a
nedodělků

Článek IX.
Pojištění odpovědnosti
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1.

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě u ………………………….,
přičemž doklad o této pojistné smlouvě je nedílnou součástí této smlouvy.

2.

Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené objednateli či třetí osobě při plnění
svých závazků z této smlouvy či škody způsobené objednateli či třetí osobě neplněním
svých závazků z této smlouvy.

Článek X.
Odstoupení od smlouvy
1.

V případě opakovaného nesplnění povinností zhotovitele dle této smlouvy může objednatel
od smlouvy písemně odstoupit. Tato smlouva zanikne dnem, kdy bude odstoupení doručeno
zhotoviteli.

2.

Zhotovitel může písemně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude objednatelem
umožněno smluvní závazek splnit.

Článek XI.
Závěrečná ustanovení
1.

Veškeré změny této smlouvy musí být provedeny písemně, a to formou číslovaných
dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, nevyplývá-li ze smlouvy něco
jiného.

2.

Smluvní strany byly informovány, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách
MČ Praha - Klánovice a prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za
důvěrné ani za předmět obchodního tajemství a udělují souhlas s jejich užitím a
zveřejněním.

3.

Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z
nich nezpůsobí neplatnost smlouvy jako celku.

4.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží
objednatel a dva zhotovitel.

5.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně
seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za
nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.
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V Praze dne **.**. 2018

V Praze dne **. **. 2018

…………………………………..

………………………………..

Za objednatele

Za zhotovitele

MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D.
starosta
MČ Praha-Klánovice
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