
307/12/1

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení ~ 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění
pozděj šich předpisů

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Obec Psáry
sídlem: Pražská 137, 25244 Psáry
ICO: 00241 580

zastoupená Milanem Váchou, starostou obce
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s.
číslo účtu: 23734349/0800
telefon: 241 940 454
fax: 241 940 514
e-mail: podatelna(ämsary.cz

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:
Projekce dopravní Filip s.r.o.
sídlem: Na Rybníčku 753, 413 01 Roudnice nad Labem
ICO: 287 14792
DIČ: CZ28714792

zastoupená Ing. Josef Filip, jednatelem
banlcovní spojení: Ceská spořitelna, a.s.
číslo účtu: 899333339/0800
telefon: 416 831 624
e-mail: proj ekce~pdproj ekce. cz

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

se dohodly v souvislosti s výsledky výběrového řízení „Aktualizace a doplnění projektové
dokumentace na cyklostezky v obci Psáry“ na uzavření této smlouvy o dílo. Otázky touto
smlouvou neupravené se řídí právním řádem Ceské republiky, zejména zákonem č. 513/1991
Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

II. Předmět smlouvy a účel smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele za podmínek stanovených touto
smlouvou provést v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky specifikované výše
aktualizaci a doplnění projektové dokumentace na cyklostezky v obci Psáry v rozsahu
vymezeném ve výkazu výměr, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy, a
objednatel se zavazuje za provedení tohoto díla zaplatit zhotoviteli cenu určenou na záldadě
této smlouvy.



III. Termíny plnění

3.1 Zhotovitel předá objednateli dílo ve třech výtiscích vtištěné podobě a jednou na
CD/DVD v elektronické podobě v etapách a termínech uvedených v příloze č. 2 této
smlouvy.

3.2 Zhotovitel se zavazuje dodat dílo (vč. nových úseků do DŮR) do 4 měsíců od předání
podkladů objednatelem. Další lhůta projednávání územního rozhodnutí a stavebního
povolení zhotovitelem se bude odvíjet dle následujících vyjádření a případných
požadavků dotčených orgánů.

3.3 V případě prodlení způsobeného zhotovitelem má objednatel nárok uplatnit smluvní
pokutu uvedenou v Čl. VIL odst. 7.1 této smlouvy.

IV. Cenové ujednání a platební podmínky

4.1 Cena za provedení díla dle této smlouvy je oběma smluvními stranami sjednána
v souladu s ustanovením ~ 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve zněni pozdějších
předpisů a je dohodnuta bez daně z přidané hodnoty (DPH dle platného zákona) jako
cena nejvýše přípustná.

Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci
předmětu smlouvy.

Cena díla bez DPH 173.250,- Kč

DPH 34.650- Kč

Cena díla včetně DPH 207.900,- Kč

4.2 Objednatel zaplatí cenu dohodnutou v odst. 6.1 tohoto článku na základě dílčích faktur
vystavených zhotovitelem. Faktury vystaví zhotovitel po předání díla objednateli.
Splatnost faktur je objednatelem stanovena na 21 kalendářních dnů od data doručení.
Doručením faktury zhotovitele objednateli se rozumí její doručení do podatelny
objednatele.

4.3 Dnem úhrady faktury se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve
prospěch účtu zhotovitele.

4.4 Objednatel nebude poskytovat zálohy. .

4.5 Nebude-li faktura — daňový doklad obsahovat některou podstatnou náležitost daňového
dokladu nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo zhotovitel vyúčtuje služby a
práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vráceném daňovém
dokladu vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.
Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
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V. Vady díla

Nesplňuje-li dílo požadavky stanovené touto smlouvou nebo zákonem, je povinen objednatel
bez zbytečného odkladu Po té, co vadu zjistí, reklamovat tuto vadu u zhotovitele, a to mailem
na projekce~pdprojekce.cz. Zhotovitel je povinen odstranit vadu nejpozději do 15-ti dnů ode
dne doručení reklamace. Prodlení s odstraněním vady delší než 30 dní je brubým porušením
smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.

VI. Doba trvání smluvního vztahu

6.1 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

6.2 Smluvní vztah je možné ukončit výpovědí kteroukoliv smluvní stranou, přičemž
výpovědní lhůta činí dva měsíce. Výpovědní lhůta začne plynout prvního dne měsíce
následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Výpověď se považuje za
doručenou třetím pracovním dnem po prokazatelném odeslání, je-li odeslání druhé
smluvní straně na její sídlo, uvedené v této smlouvě nebo přístupné ve veřejně vedeném
rejstříku jako její sídlo.

6.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, vyskytnou-li se v předmětu díla podstatné
vady či opakovaně, tj. dvakrát nepodstatné vady. Za podstatnou se vždy považuje
nedostatečné množství výtisků.

6.4 Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na smluvní pokutu ani nárok na náhradu
škody.

VII.
Smluvní pokuty

7.1 Při nedodržení termínu plnění díla podle čl. V. je objednatel oprávněn požadovat na
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
Zhotovitel je povinen tuto smluvní pokutu objednateli uhradit do 10-ti dnů od doručení
písemné výzvy kj ej ímu zaplacení na adresu sídla zhotovitele, která je uvedena
v záhlaví. Za doručení písemné výzvy se rovněž považuje marné uplynutí lhůty pro
vyzvednutí výzvy k zaplacení na poště v případě, že si ji zhotovitel nepřevezme.

7.2 V případě prodlení s odstraněním vady dle čl. V. této smlouvy se sjednává smluvní
pokuta ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.

7.3 Uplatnění nároků objednatele na úhradu shora uvedených smluvních pokut nevylučuje
uplatnění jeho nároků na náhradu škody z porušení uvedených povinností.

VIII. Závěrečná ujednání

8.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

8.2 Smlouva může být změněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky.
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8.3 Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
1) Výkaz výměr
2) Etapy díla ajejich termíny

8.4 Tato smlouvaje platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

8.5 Smlouva je vyhotovena v dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden
zhotovitel.

8.6 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text této smlouvy byl zveřejněn na
internetových stránkách objednatele.

V dne 2012

Objednatel: Ý ‚‘~ ~ Zhotovitel:‘. 4) ?o.i ?.—

Q In 5.t.o.
H b ku 53

413 Ro ad Labem
I (e?ialt I 792

Milan Vácha, starosta In osef Filip
—

OBEC PSÁRY



Harmonogram prací:
Harmonogram prací začíná dnem podpisu SoD.

Průzkumné práce (pro celý rozsah)

- Do 6ti týdnu Od podpisu SoD

Následující činnosti jsou podmíněny předáním příslušného geodetického zaměření.

Aktualizace a dopracování návrhu DSP z roku 2005 vč. výkazu výměr a kontrolního rozpočtu

- Do l6ti týdnu Od dodání příslušných podkladu. O předání podkladu bude sepsán příslušný
předávací protokol.

Rozšíření návrhu o nové úseky vč. výkazu výměr, kontrolního rozpočtu a inženýrské činnosti
DUR+DSP

- Do l6ti týdnu Od dodáni příslušných podkladu. O předáni podkladu bude sepsán příslušný
předávací protokol.

V Roudnici nad Labem


