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SMLOUVA O DILO

256ó d násl., zókonLl

RECPRO.IEKT s.r.o.

!'áblovka 404, PoiabiIry, 533 52 Pardubice

:

l'elefon:

7770 84ll85

E mail:
Statulár,ní orgán:
lť]:

I)lČ:
I}ankovní spojení:

rec@)recprojckt,cz
Ing- Oldřich l{ec".jcdnatel
260 11 311

C2260I4327
Fio Banka. č.ú,:220473258/2010

spo!ečnost zapsairá v obchodrrírn rejstiiku vedcnéin Kra.jským
soudetl v }lladci Krá]or,é. oddíl C. vložka20ll7

fi,

vřcrrozi lÍn.{rr

2.1.

Smluvní strany uzavírají _ na ákladě výběrového řízení (veřejné zakrizky malého rozsahu na sluŽb})
zaháieného Zadavatelem, tedy objednatelem dne lj.4,20L8, na zpracování projeLtové dokumenlace pro
stavebni poroleni ..Čeperka - intenziílkace ČOV- - tuttl smlouvu o díIo.
Touto srnlouvou se áótovitel zavazuje provést dílo §pecifikovanó v člfuku Ill. této smlouvy s obj€dnetel se
Zava2nrje zaplatit ce u podle článku V. této smlouvy za provedení ďíla, ato za podmínek dále ve smlouvě
uvedených.
2-2

Výchozi údaje:

2.2.1.

Název stavbt, , ..Čtlprnre - INTENZIFiKACE
\{isro plnění: k.ú. Ce_perka
Obec Ceperka
Investo! :

2.2.2.

2.3.3.

m.

ČoV,

PŘřDMňTPLNĚNí

Předm ělem téío§mlo uv!.- le:
3.1

Vyhotovení projektové dokumentace pro účelystavebního povoleni. Dokumentace,bude Sloužit pío
uýdáoí ,t u.iníi,o povoleni na .tuubu, int"*ifikuce čistímyodpadních vod v obci Čeperka. skladba
projektové dokuméntace bude odpovídaíVyhlášce é.49912006 Sb. o dokumentaci staveb a dalším
přislušným právním přodpisům,
i,rojet,tova dokumerrtace bude zpracovaná autorizovanou osobou (ákon é. 36011992 Sb., o qikonu
povoláni autorizováných architektů a autorizovaných inžerrylůa techniků činných ve výstavbě) pro
stavby vodnfuo ho spodářství.

DokrLlnentaci předá zhotovitel objednateli
v;,hotoveních v elekrorrické podobě.
3.2

ve čwřech vyhotoveních v tištěnépodobě a ve dvou

lnženýrská činnost, rgsp, Zajjšténivšech stanovisek a vyjádření potřebnj,ch pro vydáni stavebního
povolení.

Iv.
4.I
4.2
+.J

DOBA PLNENI

Zhotolitel zahájí práce na díle do

15 dní po podpisu této smlouvy.
Plojektová dokumentace pIo stayební řízení bude vyhotovena ncjpozději do 3t,8.2018.
lnženj,rská činrlosl bude ptovedena nejpoz,ději d<l 31.10.2018,
Objednatel se zavazuje. že řádně dokorrěené dílo převezrne a:zapJalí za něj dohodnutou cenu.

v.
5.1.
5.2.

Cena za v),hotovení předmětu smlouvy
snluvníclr sŤan.

CllNA

v rozsa_hu čtálrku tII. této sm]ouvy .ie stanovená dohodou

Cena za v,vhotovení části dila dle čl. Ilt. odst, j.1. smlouv1 činí279.000,_Kč bez DPH. K ceně budc

připočtena DPH v ákonné výši,
Cena za vyhotovení óisri díla dle čt. IlI. odsí. 3.2. činí40.000,-Kč bez DP§. K ceně bude
připočtena DPH v zákonné výši.
Případné změny rozsahu prací, které na požádání objednatele zhotoYitel provede- budou předem
5.5.

oceněny, cena vzájemně odsouhlaserla (dodatkenr smlouvy) a o ní zr.l,šena konečná cena.
Vyjrna případůuvedených v čl. V. odsi. 5.4. smlouvy jsou v ceně díla _iiž zahrnury a obsaž-erry
nilklady, které bud§ zhotovitel nucen pŤi realizaci dila qrraložit.

\il,
6.1

6.2

-:*KY
PLATEBNÍ PoDrvu\-

Objednatcl neposk}tne álohu na pinění přeclmětu smlouv3,.
Ulrrada provedených činrrosti bude probíhat v českéměně. Rovněž veškerécenové údaje musí bý
uváděny v ěeské měně.

6,3
6,4.

Provedeué dílo bude uhrazeno najednou po jeho úplnénrdokončení a protokolárnim předáni
objednateli rra ákladě daňovélro dokladu vystaveného zlrotovitelem.
Splalnost daňových dokladů činí30 dní od doručelína adresu objednatele. Zap|acením daňového
dokladu se rozunrí dafum připsání přislušné častky na úěet zhotovitele uvedený v ziihlaví této
smlouvy,

ó,5.

Daliové doklady musí obsahovat veškerénáležitosti dle ákona č.23512004 Sb.. odani z píidané
lrocinoty, v platném zněni. a dle zákona o účetnictví.

6.6.

V připadě, že daňový dok]ad nebude obsahoyat shora uvedené náležitosti, je objednatel oprávrrěn
vr,átit bo ve lhťltě splatnosti Zhotovitcli na doplnění, V takovém Případčse přerušíplynutí lhůty
splatnosti a nová lhůta splatnosti (v celé dé|ce) začne plynout dnem doručeníopraveného daňovébr:
dokladu objedoateli.

V .
1.1.
7.2.

7.3

ZÁRUČNÍDOBA - ZCIDPOVÉDNOSŤZA VADY

Zhotovitel zodpovídá zn to, že předmět smloulyje provedený podie podmínek této smlouvy a že po

dobu záručrrídoby bude mít vlastnosti dolrodnuté v této smbu\,ě,
Zhotovitel posk}-tuje tra činnosti provedené v rozsahu dle této smlouvv záruku na provedené dílo.
nebo i dílčíčást díla. v délce 24 měsíců, která počne běžet dnem od dokončelía protokolárního
předáni celélro dílajako celku objednateii.
Zhotovjtcl nezodpovídá za vady díla, které byly zpťrsclbcny použitímpodkladú posk)tnutých
objednatelen a zhotovilel ani při vynaloženi r,šeho úsilínenrohl zjistit jcjich nevhodnost nebo na uě
upozomil objednatele a ten na potlžitítrval,

Objeóratcl se zavazuje, že případnou reklanaci vady díla nebo jeho části up|anrí tlezodkladně po
jejím zjištěnípísemnou formou do ruky oprávněnéhcl Zástupce zhotovitele. Zhotovitel se zavazlje
k odstranění vad vmiklých v záručníclobě do 5 pracovních dnťr po uplatnění reklirmace.

7.1.

\TII.

§POLUPŮ§oBENÍ A PODKLADY OBJEDNATEL§,
POJIšT"ĚŇ ZHoTOVTTELE, LIC§NčNí U§DNÁNí

8.1

,

Zhotovitel vypracuje a odevzdá dílo v souladu s podmínkami smlouvy podle podkladů objednatele.
Zhotovitel se zavazuje mít uzavŤenou platnou pojistnou smlouvu, jejímžpředměten _je pojištění
odpovědrrosti za škodu způsobenou Zhotovitel€m třetí osobě s pojistným plněním ve výši minimálně
800.000.- Kč. a to po celou dobu plnění předrnětu této smlouv}- a trvání záruční lhůty. Zhotovitel je
povinen na vyádání předložit pojistnou smloul,u objednateli k nahtédnutí a kontrole p|atnosti
nejpozději do 7 dnů od doručenívýzvy objednatele. Nepředložení pojistné smlor,rvy objedlateli
k nahlédnutíVe stanovené lhůtě a případný zánik pojištění se považuje Za podstatné pořušení
smlouvy.

ó.J

Zhotovitel posk!,tuje podpisen této sm]ouvy bezplamou výhradní licenci k dílu či jeho části ve
smyslu ust. § 2358 a násl- občanskéhozákoniku, jakož i výslovný souhlas ke všem způsobůn užití
díla nebo jeho čristi v neomezenéír} rozsahu. Zhotovitel tímto výslovně šouhlasí, aby dilo či jeho
ja}iákoli část bylo v souladu s platný,rni právními předpisy zveřejněno, užíváno, uprav<lváno či
měněno, zpracováno včetně podkladů. spojeno s jiným dílem, zařazeno do díla soubomého, to vše
dle záměru obiednatele.

D(.
9.1

9.2.
9.3,

9.1
9.5
9.6.

osTATNÍ UsT?NovEŇ

Záležitosti touto smlouvou v,{,slovně neupravené se řidí českým píávnímřádem. zejména zákonem č,
89/2012 Sb., obóanským zákonikem.
Smlouva nabude platnosti a účinnostidnem podpisu oprávněnýrni ástupci obou smluvnich stran.
smlouya můžebj,t ukončena písemnou dohodou smluvních stran ncbo písemným odstoupenim.
Smluvní slrany maji právo od smlouvy odstoupit v případě, že druhá smluvní strana nedodrží
ustanovení a podmínky smlouvy a neprovede nápravu do 30 (řiceti) pracovních dnů po písemnóm
vyrozumění od první strany, které upomrní na nedodžování ustanoyení smlou\T a možnost
odstoupeni od smlouyy v případě nezjednání nápíavy., Oznámení o odstoupení musí být učiněno
písomrrě a musí být doručeno druhé smluvní straně. ličinky odsloupení nastávají dnem doručení
písemného omámení o odstoupení druhé smluvni straně.

a

oboustranně
smlouv_w jsou platné pouze na zá(ladě číslovaných, písemných
odsouhlasených dodatků, podepsa.ných oprávněnlými ástupci obou smluvních stran.
Smluvní strany prohlašrrjí- ž-e si smlouvu přečetly, s jejím obsa}rem souhlasí, tato je důkazem jejich
pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojrrjí své vlastnoručnípodpisy.
Ťato smlour.a je uzavřena na z*lzdé usnesení zasfupitelstva Obce Čeperka č. 312018 ze ďne

Změny

23.4,2018.

_YČenerce- !a9$1§0 §o u,
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obiednatel:

za Obec Ceperka

Kristina Vosáhlová, starostka

V Pardubiqích,.dne 2.!2018
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Zhótovitel:

ža RECP§OJEKT s,r.o.
Ing. Oldřich Rec, jeclnatel
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