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Ši ; Statutární město Ostrava

25; městský obvod Radvanice a Bartoviceu»

Smlouva o dílo č. S 0440/2019/MBal

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

Zastoupený: ve věcech smluvních _, Bc. Alešem Boháčem, MBA, starostou

ve věcech technických — ing. Svatoplukem Janečkou. pracovníkem odboru majetkového

bytového & investic

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

Císlo účtu:

dále též Objednatel

a

PROJECT WORK s. r. o.

Panská 395, 742 13 Studénka

Zastoupené: ve věcech smluvních lng. Štěpán Mackovík, jednatel, autorizovaný inženýr v oboru pozemní

stavby, ČKAIT: 1 104017

1č: 29295548

DIČ: (729295548

Peněžní ústav:

Císlo účtu:

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C , vložka

56483, dne 20.10.2011

 

Dále též Zhotovitel

Obsah smlouvy
 

Část A

čl. I.

Základní ustanovení

l. Smluvní strany se dohodly podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů, že se jejich závazkový vztah založený touto smlouvou bude řídit občanským zákoníkem.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaj e uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou

v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených

údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

3. Zhotovitel prohlašuje, žejc odbomč způsobilý k zajištění předmětů smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ

způsobení škody V souvislosti s výkonem předmětu smlouvy a to ve výši 2.500.000 Kč (minimálně
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však ve výši 200 tis. Kč). Tuto smlouvu kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci Objednatele

k nahlédnutí.

5. Smluvní strany prohlašují. že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po

pečlivém zvážení všech možných důsledků.

6. Pro případ, že Zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí toto

prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jim

v prubehu trvání smluvního vztahu stal. tuto informaci neprodleně sdělí Objednateli.

Část B

Projektová dokumentace

ěl. I.

Předmět

]. Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení a provádění stavby,

zpracování rozpočtu stavby a průkazu energetické náročnosti budovy pro zakázku „Energetické

úspory Společenského domu v Ostravě » Bartovicích“. a to konkrétně pro objekt Společenského

domu na ulici Bartovická 459/8. 717 00 Ostrava _ Bartovice, stojícím na pozemku parc. č. 631/1,

k.ú. Bartovice.

Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele vypracovat:

A) Projektovou dokumentaci pro stavební řízení (DSP)

- Projektová dokumentace pro stavební řízení a stavbu bude zpracována, dle zákona

č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „stavební zákon“), dle prováděcích předpisů a vyhlášek k tomuto zákonu,

ve znění pozdějších předpisů a dle všech příloh v těchto dokumentech citovaných. Projektová

dokumentace ve stupni DSP bude vypracována v souladu s podmínkami poskytovatele dotace

v souladu a rozsahu s 121. výzvou „Energetické úspory", vyhlášenou poskytovatelem MŽP

v rámci „Operačního programu Životního prostředí 2014 — 2020“.

- Součástí této projektové dokumentace (DSP) budou:

. rozpočet nákladů stavby členěný dle jednotlivých stavebních objektů.

. 1x CD-ROM srozpočtem v elektronické podobě ve formátu kompatibilním sprogramem

Microsoft EXCELkompletní DSP velektronické podobě, a to textová část ve formátu

kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním

sprogramem AutoCAD 2004 pro čtení a zápis (*.dwg). skompletní DSP velektronické

podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním sprogramem Microsoft WORD a

Výkresová část ve fonnátu kompatibilním sprogramem Adobe Acrobat Reader (*.pdt)„

případně po dohodě s objednatelem v jiném formátu.

B) Energetické posouzení budovy

l. Průkaz energetické náročnosti budovy bude zpracován v souladu se zákonem

č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č.148/2007 Sb. a

podmínek poskytovatele dotace v souladu a rozsahu 5 121. výzvou „Energetické L’lspory“. vyhlášenou

poskytovatelem MŽP v rámci „Operačního programu Životního prostředí 2014 — 2020“ pro stavbu.

2. Průkaz energetické náročnosti budovy bude Objednatcli předán ve 4 vyhotoveních.

3. Projektová dokumentace pro stavební řízení bude Objednateli dodána v tištěné podobě, a to ve

4 vyhotoveních (každé vyhotovení projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem

a podpisem oprávněného projektanta).

4. Rozpočet stavby bude Objednateli dodán v tištěné podobě, a to ve 2 vyhotoveních.
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S. Předmět smlouvy bude realizován v souladu spříslušnýmí právními předpisy. technickými

podmínkami a zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce.

čl. II.

Doba plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. 1. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí

účinnosti této smlouvy.

Projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP) v požadovaném rozsahu bude Objednateli předána:

do 90—ti dni od podpisu smlouvy

2. Průkaz energetické náročnosti budovy bude předán do 90-ti dní od podpisu smlouvy.

3. Zjisti-lí Zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez

odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

 

 

 

 

čl. III.

Cena díla

l. Cena za provedené práce uvedené v části B čl. 1. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a

činí:

Společenský dům na ul. Bartovická Cena bez DPH v DPH v Kč Cena vč. DPH v Kč

459/8 Kč

PD pro stavební řízení (DPS) 630.000,- 132.900,- 762.300,-

Průkaz energetické náročnosti budovy 40.000,- 8.400,- 48.400,-

CENA CELKEM 670.000_,- 141. 700,- 810.700,-      

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými k datu zdanitelného plnění.

2. Cena bez DPH je dohodnutajako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

3. Součásti sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky. poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a

úplné provedení díla v rozsahu dle Článku ll, této smlouvy.

4. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí

účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat platnou sazbu DPll, O této skutečnosti není

nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

čl. lV.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů. které jsou

ncůčelné nebo objednatele poškozují.

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnou právní úpravou a dokumenty doporučenými

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

3. V projektové dokumentaci budou dodrženy české teehniekc' nonny, právní, hygienické, bezpečnostní

a požární předpisy. Dále budou respektovány připomínky a požadavky Objednatele. uživatele, jakož

i připomínky a požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených

subjektů, uplatněné prostřednictvím ()bjednatele.

4. Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob. Tyto podklady

budou nedílnou součástí projektové dokumentace.

čl. V.

3/7

QSTRAVA!!!

RADVANICE

A BARTOVICE

 



4/7

 

4’ g; Statutární město Ostrava

*“ městský obvod Radvanice a Bartovicea
;

52%

Předání díla a místo plnění

]. Projektová dokumentace pro stavební povolení. posouzení energetické náročnosti budovy a další

dokumenty v požadovaném rozsahu dle čl. 1. této části budou předány osobně pracovníkovi odboru

majetkového bytového a investic ing. Svatopluku Janečkovi v sídle Objednatele, Těšínská 87r'281.

716 00 Ostrava - Radvanice. a to v temiínu dle čl. ll. odst. 2 a 3 této části smlouvy.

2. Dílo je splněno dnem jeho předání a převzetí. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude

předáno bez vad a nedodělků. Opředání a převzetí díla se sepíše protokol, ve kterém Objednatel

prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli a pokud ne. uvede důvod nepřcvzeti. Objednatel tuto skutečnost

potvrdí podpisem předávacího protokolu.

čl. Vl.

Záruční podmínky a vady díla

l. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným

právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci. vztahující se k provedení díla.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se na díle projeví v Záruční

dobč. Za vady díla. které se projeví po záruční době, odpovídá tehdy. pokud jejich příčinou bylo

prokazatelně porušení jeho povinnosti.

3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku po dobu záruky na stavbu zhotovené dle projektové dokumentace,

která je předmětem této smlouvy, nejdéle však do 314 12. 2029.

4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků

objednatelem.

S. Vyskytne-li se v prubehu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí

zhotoviteli její výskyt, vadu popíše, uvede, jak se projevuje a sdělí, že požaduje bezplatné odstranění

vady.

6. Zhotovitel započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději do pěti dnů ode dne doručení písemného

oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

7. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou

jinak.

8. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady.

9. Provedenou opravu vady Zhotovitel Objednateli předá, o čemž bude sepsán předávací protokol. Na

provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku v délce uvedené v bodě 3. tohoto článku smlouvy.

čl. Vll.

Odpovědnost za škodu

l. Odpovědnost za škodu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese

Zhotovitel v plném rozsahu.

2. Zhotovitel uhradí ()bjednateli škodu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním

předmětu této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo kjejímu zmírnění.

čl. VIII.

Platební podmínky

]. Zálohy nejsou sjednány.

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny a úplaty je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které

bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. (dále jen

„zákon o DPI I“) ve znění pozdějších předpisů.
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9.

10.

11.

12.

Čl.

Statutární město Ostrava

městský obvod Radvanice a Bartovice

V souladu s ustanovením § 2] zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů, sjednaji smluvní strany

dílčí plnění. Dílčí plnění odsouhlasenč Objednatelem se považuje za samostatné zdanitelné plnění

uskutečněné v termínech uvedených v bodě 1 1. tohoto článku.

Krome náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 28 citovaného

zákona je druhá smluvní strana povinna ve faktuře uvést i tyto údaje:

a) číslo smlouvy a datumjej ího uzavření,

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

c) obchodní firma, místo podnikání IČ a DIČ zhotovitele,

d) název, sídlo IČ a DIČ objednatele, označení útvaru objednatele, který akci likviduje (odbor

investiční),

e) číslo a datum vystavení faktury,

i) lhutu splatnosti faktury,

g) soupis provedených prací.

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

í) kopie dokladů vynaložených nakladu. odsouhlasených Objednatelem.

j) vlastnoruční podpis včetně kontaktního telefonu osoby, která fakturu vystavila.

Lhůta splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení

Objednateli. Stejný termín splatnosti 30 kalendářních dnů platí pro smluvní strany i při placení jiných

plateb (např. úroku z prodlení. smluvních pokut. náhrad škody aj.).

Doručení faktury provede Zhotovitel osobně proti podpisu zmocněně osoby nebo jako doporučené

psaní prostřednictvím pošty.

Objednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy s ohledem na tok financí městského obvodu

Radvanice a Bartovice. O této skutečnosti bude Zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude

dohodnut další postup plnční smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů.

Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPII ncbo

Zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím

lhuty splatnosti vrátit Zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí duvod

vrácení, Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí—li Objednatel vadnou fakturu

Zhotoviteli, přestává běžet púvodní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově

vyhotovené faktury Objednateli.

Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z učtu ()bjednatele.

Objednatel je oprávněn provest kontrolu \vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen

oprávněným zástupcům Obj ednatele provedení kontroly umožnit.

Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené Zhotovitelem ve faktuře

bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy, přičemž plnění bude bez výjimky považováno

za plnění za předmětu této smlouvy.

Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu Objednatele.

IX.

Sankční ujednání

l.

!
Q

V případě nedodržení termínu plnční dle této smlouvy ze strany Zhotovitele je zhotovitel povinen

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPII za každý i započatý

den prodlení.

V případě, Že Objednatelem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je Objednatel povinen zaplatit

Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Pokud Zhotovitel nedodrží tennín k odstranění vady, která se projevila v Záruční době, je Zhotovitel

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.- Kč za každý i započatý den prodlení a každý

zjištěný případ.
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4. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejich jednotlivých částí zanikne před řádným termínem

plnění. nezaniká nárok na smluvní pokutu. pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení

s plněním.

6. Smluvní pokuty sjednaně touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a

v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda. kterou lze vymáhat samostatně.

7. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele.

8. Vpřípadě nedodržení podmínky uvedene včl. VI. bodu l až 9 části C této smlouvy ze strany

Zhotovitele je Zhotovitel__povinen zaplatit Objednáteli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každý

zjištěný případ.

U
I

Cl. X.

Závěrečná “jednání

]. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). ve znění

pozdějších změn a předpisů: o uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu usnesením

č. 328/18/19 ze dne 28. srpna 2019, kterým bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky veřejné

zakázky malého rozsahu na služby pod označením „Energetické úspory společenského domu

v Ostravě - Bártovieíelí“.

]. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

2. Objednatel muže smlouvu vypovědět i bez udání duvodu písemnou výpovědí se

čtrnáctidenní výpovědní lhůtou. která začíná běžet dnem doručení Zhotoviteli.

3. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je Zhotovitel povinen ihned předat Objednateli

nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil & které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou

škodu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit Zhotovitelí cenu

provedených prací a cenu věcí které Zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany

uzavřou dohodu, ve(,které upraví vzájemná práva a povinnosti.

4. Zhotovitel se zavazuje. že jakekoliv informace. které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu

smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu Smlouvy neposkytne třetím osobám.

5. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které

budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými

zástupci smluvních stran.

6. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky Objednatele všech jednání týkajících se

předmětu smlouvy.

7. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí

ze smlouvy třetí osobě.

8. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělítelně od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo

neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanoveni novým.

Případná neplatnost některého ztakovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost

ostatních ustanovení.

9. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak

znemožní.

10. Osoby podepisujíeí tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění.

11. Vše. co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co

je dohodnuto ve smlouvě.

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu předjejítn podepsáním přečetly, že byla uzavřena

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v

tísni za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými

podpisy.

13 Smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření.
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14. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopiseeh s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci

smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení.

15. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva, včetně veškerých příloh a dodatků. bude zveřejněna na

intentettwých stránkách statutárního města Ostravy městského obvodu Radvanice a Bartovice, a

v registru smluv, a to po dobu časově neomezenou.

 

Za Objednatele Za Zhotovitele

Datum: 4. 2x27;— 2019 Datum: 2?- 67- Z.; /5

Místo: Ostrava — Radvanice Místo: * Š'Ččtlt/eh Á/Á
 

   Bc. Aleš Boháč, MBA. _ Ing. Štěpán Mackovík

starosta jednatel
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