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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ~ 2586 a následujících Občanského zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

na dodávku výkonů v rámci akce

Rekonstrukce povrchu komunikace a dešťová kanalizace v ulici Sportovců
k.ú. Dolní .Jirčany

Objednatel: Obec Psáry, Pražská 137, 25244
Zastoupená: starostou Milanem Váchou
IČO: 241580 DIČ:
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.účtu: 23734349/0800

Zhotovitel: HW PROJEKT, s.r.o.
V Štihlách 1254/9, 14200 Praha 4
Zastoupený: Ing. Martinem Horejšem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Č. účtu: 98195319/0800
IČ: 272 30601 DIČ: CZ 27230601
Zapsán u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 106214

Adresa pro písemný a elektronický kontakt:
HW PROJEKT, s.r.o., Pod Lázní 1026/2, 140 00 Praha 4- Nusle
mail: horeis~hwproiekt.cz

I. Předmět smlouvy:

Zhotovitel se zavazuje za podmínek dále uvedených dodat objednateli výkony, jejichž rozsah
a obsah je smluvními stranami dohodnut a popsán ve smlouvě, a objednatel se zavazuje
poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost a zaplatit za dodané výkony sjednanou cenu.
Objednatel prohlašuje, že má zajištěno finanční kryti na úhradu ceny díla dle této smlouvy ve
smluveném termínu.

Rozsah řešení:

Předmětem smlouvy je zpracováni projektové dokumentace (DUR, DSP) a inženýrská
činnost pro zajištěni vydání územního rozhodnutí a stavebního povoleni.

Jedná se o projekt řešící rekonstrukci místní komunikace Sportovců v délce cca 330m
(podkladní vrstvy vč. nového povrchu v souladu s požadavky pro stavby místních
komunikaci) a pro vybudování nové dešťové kanalizace v celé komunikaci s napojením do
stávající dešťové kanalizace v ulici Horní a v Hlavní v Dolních Jirčanech.

Výkony zhotovitele:

1) Vypracování dokumentace pro územní rozhodnuti /DURI (dešťová kanalizace)
2) Veřejnoprávní projednání DUR a obstaráni územního rozhodnuti /UR/

(dešťová kanalizace)

—
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3) Vypracováni dokumentace pro stavební povolení /Dsp,
(komunikace + dešťová kanalizace)

4) Veřejnoprávní projednání DSP a obstarání stavebního povolení /SPI
(komunikace + dešťová kanalizace)

II. Časové plnění

1) Vypracováni dokumentace pro územní rozhodnuti do 1 měsíce od objednáni
2) veřejnoprávní projednáni DUR a obstaráni

územního rozhodnutí 1ÚR/ do 2,5 měsíce od předání DUR
3) vypracováni dokumentace pro stavební

povolení IDSP/ do 1 měsíce od vydáni UR
4) Veřejnoprávní projednáni DSP a obstarání

stavebniho povoleni ISP/ do 3 měsíců od předání DSP

Ill. Cena

1) Cena bez DPH je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

Vypracování dokumentace pro územní rozhodnuti 35.000,-Kč (bez DPH)
Projednáni dokumentace a zaji4tění ÚR 1 5.000,-KČ (bez DPH)
vypracováni dokumentace pro stavební povolení 70.000-Kč (bez DPH)
Projednání dokumentace a zajištění SP 15.000,-Kč (bez DPH)

2) K uvedené ceně bude připočtena DPH dle zákonů platných v době fakturace.
3) V dohodnuté ceně jsou všechny úpravy projektu pro územní řízení a stavební povolení,

které budou nutné pro získání územního rozhodnutí a stavebního povoleni, a které jsou
v souladu se zadáním objednatele formulovaným pro předmět v čI. I této smlouvy.

4) V dohodnuté ceně nejsou započteny úpravy projektu pro územní řízení a stavební
povolení, které budou zásadně odlišné Od zadání objednatele formulovaného pro
předmět v Čl. I této smlouvy.

5) V dohodnuté ceně nejsou správní poplatky, které budou objednateli přeúčtovány.
6) Případné další doplňující průzkumy budou účtovány podle faktur subdodavatelů

s kompletačni přirážkou 12% kryjící aktivity zhotovitele na zajištěni a zadání průzkumu.

IV. Platební podmínky

1) K datu dokončení a předání objednateli jednotlivých výkonových fází bude fakturována
dílčí fakturou dohodnutá cena.

1. platba ve výši 35.000,- Kč bude fakturována po odevzdání dokumentace pro územní
řízeni.

2. platba ve výši 15.000,- Kč bude fakturována po vydání územniho rozhodnuti.

3. platba ve výši 70.000,- KČ bude fakturována po odevzdání dokumentace ke
stavebnímu řízeni.

4. platba ve výši 15.000,- Kč bude fakturována po vydání stavebniho povolení.

2) Podkladem pro zaplacení díla je faktura.
3) Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli fakturu do 14 dnů od jejího doručení. Úhrada

bude provedena převodním příkazem na účet zhotovitele.
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4) Objednatel není v prodlení se zaplacením faktur, pokud nejpozději v poslední den její
splatnosti dal příkaz svému peněžnímu ústavu k jejímu zúčtování‘

5) Faktura musí obsahovat náležitosti podle ~ 28 zákona číslo 235/2004 Sb. V platném
znění.

6) Řádným uhrazením faktur je podmíněno další pokračování prací a termíny dle čilI.
7) Neuhrazení faktur bude považováno za prodlení ve spolupusobení objednatele.

V. Spolupůsobení objednatele, podklady

1) Objednatel poskytne zhotoviteli následující spolupůsobení:
. předání vstupních podkladů
. spolupráce při zpracování dokumentace pro územní řízení a stavební povoleni
. spolupráce při zajištění požadovaných majetkoprávních vztahů

Vl. Smluvní pokuty

1) Pro případ prodlení se splněním předmětu díla ze strany zhotoviteĺe neb6~6lů~ó~ób‘ňíH‘~
ze strany objednatele je mezi stranami dohodnuta smluvní pokuta ve výši 0,1% z ceny
etapy za každý den prodleni, nejvýše však 15000,-Kč celkem.

2) Za prodlení se zaplacením faktur bude objednatel hradit zhotoviteli smluvní pokutu ve :
výši 0,1 % z ceny opožděně uhrazené za každý den prodlení, nejvýše však ‘15000,-Kč
celkem. .

VII. Jiná ujednání

1) Zhotovitel bude plnit svoje smluvní povinnosti s veškerou odbornou znalostí, pečlivosti a
svědomitostí, v souladu s platným právním řádem, bezpečnostními předpisy, všemi
oprávněnými požadavky orgánů státní správy, zúčastněných institucí a úřadů, pokyny a
dispozicemi objednatele a podle obecných technických pravidel s ohledem na platně
technické normy.

2) Pro předmět dodávky dle této smlouvy se stanoví garanční doba 3 let Od předání
předmětu plnění. Po tuto dobu zhotovitel garantuje objednateli kvalitu a kompletnost díla
dle článku I. smlouvy. Pokud se po tuto dobu vyskytnou vady v odevzdaném předmětu
smlouvy, zhotovitel je na své náklady odstraní. Toto právo musí objednatel uplatnit
písemně a to ihned při zjištěni nedostatků.

3) Pokud objednatel dá pokyn k zastavení prací na díle, k přerušení na dobu delší než 2
měsíce nebo odstoupi-li objednatel od smlouvy, zavazuje se uhradit zhotoviteli náklady
vynaložené na dílo a ušlý zisk zahájené etapy. Tyto náklady a ušlý zisk budou
vyúčtovány zhotovitelem a do 5 dnů Od obdržení tohoto vyúčtování objednatelem
odsouhlaseny a následně do 10 dnů uhrazeny.

4) Prodlení ve spolupůsobení objednatele podle této smlouvy zavazuje objednatele přijmout
dodatek ke smlouvě, kterým se sjedná odpovídající změna závazků, a který vystaví bez
zbytečného prodlení a odkladu zhotovitel.

5) Objednatel se zavazuje přistoupit na odpovídající změnu závazků v případech, kdy po
uzavření smlouvy se změnily předpoklady, ze kterých se vycházelo při uzavírání
smlouvy, nebo naopak nevznikly podmínky, které byly předpokládány pro dokončení díla.

6) Obsahem plnění a v cenách podle této smlouvy je dodávka dokumentače ve 3
vyhotoveních. Počty vyhotoveni nad tento počet požadované objednatelem nebo nutné
pro urychleni některých činností budou hrazeny zvlášť podle skutečně vynaložených
nákladů zhotovitele dle ceníku v příloze č.1 této smlouvy.

7) Případné změny a doplňky této smlouvy lze sjednat pouze po vzájemné dohodě s tím, že
tyto dodatky budou vyhotoveny písemně a budou průběžně číslovány.
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8) Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 výtisk obdrží objednatel
a 1 zhotovitel.

9) Smluvní strany prohlašují, že je Jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely
na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojuji své podpisy.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Za objednatele: Milan Vácha Za zhotovitele: Ing. Martin Horejš

Datum: 17 Datum: 16.1.2014

Podpis: Podpis

Schvaleno usnesením .. .3.~]≥“I ĺ

Obce Psá~ Č LII

zedne ~..?
Součástí smlouvy je jedna příloha:
Příloha č 1 — Ceník reprografických prací

PŘÍLOHA Č. I CENíK REPROGRAFICKÝCH PRACI

Cena vícetisků bude zhotovitelem kalkulována takto:

světlotisk

xeroxová kopie Černobílá

xeroxová kopie barevná
xeroxová kopie velkoformátová

barevný výstup z plotru
jednobarevný výstup z plotru

manipulace s matrici
desky s tkanicemi

desky měkké
termická vazba (podle tloušťky a druhu)

kroužková vazba ( podle tloušťky a druhu)

folie a kartony
kompletace 15 % z výše uvedených cen

Vicetisky budou fakturovány samostatnou fakturou. K účtované ceně se připočte příslušná
sazba daně z přidané hodnoty platné v den uskutečněni zdanitelného plněni.

2,50 Kč/A4

2,00 KČIA4

29,00 Kč/A4

7,50 KČIA4
35,00 KČ/A4

25,00 Kč/A4

5,00 Kč/výkres
25,00 Kč/kus
10,00 Kč/kus
23,00-50,00 Kč/kus

21,00-112,00 Kč/kus

8,00-19,00 Kč/podle druhu
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