
^]2olS

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle f 2586 a naši. zákona č. 89/2012 Sb., občanského (dále "občanští'zákoník")
mezi;

ČI. I. Smluvní strany

Objednatel:

zastoupeny:

se sídlem:

IC:
DIČ:

Obec Psáry

Vlastou Málkovou, mistostarostkou obce

Pražská 137, 252 44 Psáry

00241580
CZ00241580

Osoba oprávněná k jednáni
ve věcech technických: Vlasta Málková

dále jen "objednatel"

Zhotovitel: Ing. Jan Sinták -I.P.R. E.

osoba oprávněná k jednání za spol: Ing. Jan Sinták

se sídlem: Kolová 2, 362 14 Kolová

IČ: 11386096

DIČ: CZ5809181037

osoba oprávněná k jednáni Ing. Jan Sinták

ve věcech technických: Ing. Tomáš Darivéák
dále jen "zhotovitel"

W

ČI. II. Předmít a účel smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo s názvem "Psal
- intenzifikace ČOV - proiektová dokumentace (DSJ) a inženýrská Činnost. ve. rozpoétu a
výkazu vyměř pro výběrové řizeni na zhotovitele stavby" (dále jen "dílo"), spočívajíci
ve vypracování projektové dokumentace včetně výkonu inženýrské činnosti tj. vypracováni
dokumentace pro společné vydáni územního rozhodnuti a stavebního povoleni.
Dílo bude obsahovat - Technologický návrh a výpočty biologického stupně budou realizovány
metodou matematické simulace aktivačního procesu, která bude sloužit k ovéřeni funkce
systému a optimalizaci objemového členěni nádrži spolu s dalšími technologickými prvky
systému jako jsou velikosti recirkulaci, výpočet oxygena6ní kapacity apod. Matematická
simulace umožni výpočty aktivačního procesu při reálném dynamickém chováni. Návrh
aktivačních a dosazovacích nádrži bude proveden v souladu s ČSN 756401 (756401) platné od
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1, 11.2014. Součásti dokumentace bude detailní hydraulický výpočet celé intenzifikované
technologické linky COV.
Součástí díla je i :

zajištěni inženýrské činnosti pro vydáni společného územního a stavebního povoleni
včetně podáni žádosti o jejich vydáni. Součásti lCje i zpracováni pozemkového elaborátu
a příprava mapových a dalších podkladů pro uzavřeni majetkoprávních smluv. Uzavřeni
smluv součásti díla není.

zajištěni všech potřebných podkladů a činnosti pro zpracováni projektové dokumentace
(geodetické zaměřeni, geologický průzkum, zmapováni současného stavu apod.)

Dílo bude předáno objednateli v písemné formě ve dvojím vyhotoveni a l x na datovém nosiéi.

2. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit sjednanou
cenu, jak je dohodnuto v el. III. této smlouvy.

Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli k provedeni díla, jsou majetkem
objednatele. Zhotovitel předá tyto podklady objednateli zpět bez zbytečného odkladu,
nejpozději do tn dnů, po ukonéeni této smlouvy.

3.

Při zpracovávání díla je zhotovitel povinen dodržovat právní předpisy, ČSN technické
normy, ujednáni této smlouvy a ndit se předanými výchozími podklady objednatele a jeho
pokyny. Zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na nevhodnost jeho požadavků a
pokynů nebo vady objednatelem předaných podkladů, jinak odpovídá za škodu lim
způsobenou.

ČI. lil. Cena díla

Cena díla činí : 1. 377. 000, -Ke + DPH 21% 289. 170, -Ke, tj. celkem 1, 666. 170, -Kč.
Cenová nabídka zhotovitele je pnlohou č. l této smlouvy.
Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele souvisejici s provedenim díla dle
této smlouvy. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou.

ČI. IV. Platební podmínky

50% ceny díla bez DPH je splatných po předáni 2 ks dokumentace DSJ ve. kopie dokladu
o podaní žádosti na vydáni DSJ na pnslušném stavebním úřadě, zbývajfci částkaje splatná
po předání platného stavebního povoleni ve. vyznačení nabyti PM + orazítkovaná
dokumentace, vč. výkazu výměr.

Podkladem pro zaplaceni ceny za dílo jsou faktury vystavené zhotovitelem objednateli.
Faktura je splatná ve lhůtě 21 dni ode dne jejího doručeni objednateli.
Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona c. 235/2004 Sb.. o dani
z přidané ̂ hodnoty^ ve _ zněni pozdějsich předpisů, zejména označeni zhotoví tele~"a
objednatele, sídlo, IC, DIČ, číslo faktury, datum vystaveni faktury, den spIatnostY, označení

penéžního ústavu a Číslo účtu, na který se má platit, účel platby ̂ -úhrada ďla7fakturo"vma
častka'. razltko a podpis OPrávněné osoby. PFÍIohou bude kopie proTokoTu '^podpis
objednatele potvrzujícím převzetí dita.
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Objednatel je oprávněn doručenou fakturu ve lhůtě splatnosti zhotoviteli vrátit, jestliže
vyúčtovaná cena není v souladu s cenou za provedeni předmětu dita sjednanou v této
smlouvě nebo faktura neobsahuje náležitosti dle předchozího odstavce tohoto článku.
Vráti-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Nová lhůta splatnosti v délce 21 dnů začne běžet od doručeni nové nebo opravené faktury.
Do doby doručeni nové nebo opravené faktury není objednatel v prodleni s placením ceny
za dílo.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsáni částky z účtu objednatele.

ČI. V. Doba a místo plněni

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli bez vad
a nedodělků a to DSJ do 4 měsíců od podpisu smlouvy a stavební povoleni s nabytím PM do 7
měsíců od podpisu smlouvy.

4.

5.

6.

ČI. VI. Záruka

Dílo má vady, jestliže jeho provedeni neodpovídá předmětu plněni definovanému v léto
smlouvě a přislušným právním předpisům.
Zhotovitel odpovídá za vady díla, za odborné zpracováni, za správnost a úplnost a za soulad
díla s podmínkami této smlouvy. pokyny a podklady předanými zhotoviteli objednatelem
a právními předpisy.
Záruční lhůta díla počíná běžet převzetím díla objednatelem a její délka činí 60 měsíců od
dala podpisu předávacího protokolu, polvrzujfcího předáni díla bez vad a nedodělků.

Objednatel je povinen vady díla písemné reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného
odkladu po té, co se o nich dozvěděl.
Právo na odstraněni vady předmětu díla objednatel u zhotovitele uplatni písemnou formou.
Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti pracovních dnů od doručeni
reklamace, reklamovanou vadu odstraní.
Zhotovitel odpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím chybných
podkladů a pokynů předaných objednatelem nebo třetími osobami, pokud na jejich
chybnost objednatele neupozornil, ač ji mohl zjistit.

ČI. Vil. Sankce

l. Pro případ prodleni zliotovitele:

a) s předáním díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny díla véetně DPH
nejméně však l . 000,- Ke za každý započatý den prodleni,

b) s odstraněním záruční vady dle odst. 5 či. VÍ. se sjednává smluvní pokuta ve výši 2. 000,-
Ke za každý započatý den a neodstraněnou vadu.

2, Pro pnpad prodleni objednatele s úhradou faktury se sjednávají smluvní' úroky z prodleni
ve výši 0, 05 % z dlužné částky za každý den prodleni.

3. Smluvní pokuta je splatná do lOti dnů od obdrženi jejího vyúčtováni'.

4. Uhrazením smluvní pokuty neni dotčen nárok na náhradu škody, kterou je možno vymáhat
samostatně vedle smluvní pokuty.
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5. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká povinnost odstranit závadný stav

ČI. Vlil. Ukončeni smluvního vztahu

l. Smluvní strany mohou smlouvu jednostranně ukončit výpovědi nebo odstoupenim.
Výpověď i odstoupeni musí být písemné, jinak jsou neplatné.

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případe, že zhotovitel podstatně nebo
nepodstatně poruší ustanoveni této smlouvy.

3. Za podstatné porušeni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy se považují zejména
případy, kdy

a) zhotovitel je v prodleni s řádným předáním díla déle než l O dnů,

b) zhotovitel neoprávněně nebo bezdůvodné přeruší či ukonči prováděni díla před jeho
řádným dokončením a předáním objednateli,

c) zhotovitel při prováděni díla postupuje v rozporu s pokyny objednatele.

4. Zjisti-li objednatel nepodstatné porušeni smlouvy, je povinen tuto skutečnost písemně
sdělit zhotoviteli a poskytnout mu k jeho odstranění přiměřenou lhůtu. Nebude-Ii ve lhůtě
porušeni smlouvy odstraněno, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

5. Odstoupeni musí být učiněno v písemné formě a je účinné od okamžiku doručeni druhé
smluvní straně.

l. IX. Závírečná ustanoveni

l. I ato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran
formou dodatků podepsaných smluvními stranami. Veškeré dodatky k této smlouvě musí
mít písemnou formu, jinak jsou neplatné.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platnosti originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží jedno. Nedílnou součástí této smlouvy je pnloha č. l - cenová
nabídka zhotovitele.

3, Smluvní strany této smlouvy prohlašuji, že si ji před podpisem přečetly a že souhlasí s jejím
obsahem. Na důkaz toho připojuji své podpisy.

4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma sniluvnimi
stranami.

VPsárechdne ,.. ?.? .:08'. ?01.? v/. ^., <- dne
///. / Áfp

Za zhotovitele

Vlasta Málková

Místostarostka

Sciiváltí. io usiirscnim ............... FKi.;

Obce PsáQ. C. .................... 55J. (.C?. :Í?. !Í
zeďne..... §.'. &;"?C;.&

Ing./ján Sinták

Ing. Jan"Sinták-l. P. R. E.

Ing. JanSINTÁK. I. P. R. E.
362 14 KOLOVÁ 2

P. O.Box 179, 36021 Kartový Vary
IČ; 113 8G 096 DIČ: C25903181037
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Pojištěn) se vztahuje na povinnost pojléténého k níhradí: Výpoíet pojistného:
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podpis pofttnBupoKpte pofttnika romclho
zpfostfctttOTatete nebo zamfainance

Aiuani fiafbwrv, >.>.

't.
is-ť

LilOUp
Rf:SP?C:aA

:c. ;;-. <.. C^^L
. J, ' i i ;
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Allianz

Záznam z jednání s klientem

k pojistné smlouvě pojištění profesní odpovědnosti 6. 503601173

Klient (zój&mce o pojištěni / pojistnlk)
jméno a pfíjmeni / Název nmiy
Šhiták Jan, hg.
Oatuinnaroanf/lČO: 11386096
Bytíllité/Sfdto:
Kolová 2. 3K1 D1 Kótová

Pojlifovni
Altiani pofŠTovna, a *. KB átvantó 856^. 186 00 Praha B, Č<U mpuUlia
tó04T 11 5B TI, flbch. niiJrtTBtu Metl soudu v Prau. odtíi B. vtattai 1815
tww^lfianza. NO OTW +420241170 000, tf*>eaHíaiz tz

PoJtSfovcf iprotfwlltovtíél ((fale jen PZ)
Jméno a pfjmrol / Název ftmy:
RESPECT.IJi.
Registrainf Etsto u Č : 000523PA
SjcdntíefskétislaANtonz: 20l0$294

ByditSté (mfeto podntkínl. pokud se W) l stalo:
Krymská 47. KafUvy vary 1, 360 01
Jméno a pffimenl osoby, (étere za PZ vede jatí ani
g Mientem: Pavtí Kesf

Mwtttffitact pojtetnáho zájmu. Chd pctteUt cdpovMnost:

Xj suéftmy

Po^Stínf Škody, kterou má finna způsobí nékomu jinému
pcttfcytovánim odbomýtfi shiieb v oUastt; AutDrizovaný inženýr

tfetí osoby, speciffinijte vzteti k pc^istnňtovi;

PopStini prtfflftsní WípověitmsS

Ottoomé sháby postcytiip pouze na úiemi (pro tíZBfnl)-
ČR* SR

Pojtíléni Škody. irterS b^a zapfiétnénajlž ďlve, ďe nyn! o nijeSté
nevím

Spetífická rizfta podnfkánf:

P(<titén[ pro pr4>ed. že netxrie matné poskytovat oabcuné stEiífay
2 důuoau nemoci, ilraai nebo ůfednho zásahu

X Sfftdnánl územní působnosa v rozsanu:
ČR 4 SR

Sjednánf re o<tírtlvntw krytt od dala;

Sfednánf rozSffienl pojtSténF oc4)ovédnoďi:

l
Poptíénl pferuScn) (omezuif} provazu

i SSf-??ilS.5SNI"MSIIé tl"'l°a'M<rt "*>*<' dopdutanl po|l!fbmc>io zpniafenumtue, JMU zamamaiiiiy v pollsK smumt a zoUMntoy v

lil Sptcffictc* pťi^utavŤty Utwti tíB<S'(fft. (il?SndiwW"BÍEI(jli"fel>

Poptíte; Poplite:

AffianzpojiSttvna. &. s^ www^ffianz. cz, 841 170 000, MientRatUaniLcz PTOteSka 2Q v2.07


