
SMLOUVA 0 Dim
o provedeni projektovych praci § 2586 a nésl. zékona (“3. 89/2012 8b., obéansky zékonik

Cl. 1 Smluvni strany
Objednatel:
Sidlo:
Zastoupen:
IC:
DIC:

(déle jen "Objednatel ")

Zhotovitel:

Sidlo/Misto podnikéni:
Statutérni zéstupoe:

K technickJ’Im vécem povéFen:

Bankovni spojeni:

IC:
DIC:
(déie jen "Zhotovite|")

Obec Herépice
Herépice 91, 684 01 Slavkov u Brna
Karel Knesl, starosta
00542458
CZ00542458

Atelier 99 s.r.o.

PurkyFIova 71/99, 612 00 Brno
Ing. Josef Pirochta, Ing. Petr Proké

Ing. Manin JeFébek

Ceskoslovenské obchodni banka as 285 304 998/0300
02463245
CZ02463245

Cl. 2 Uvodni ustanoveni

2.1 Pro pinéni dila dle této smlouvy jsou pro Zhotovitele zévazné ustanoveni a poiadavky
Objednatele, které byly Zhotoviteli poskytnutyjako podklady k podéni nabidky.

Cl. 3 PFedmét smlouvy
3.1

3.2

Zhotovitel se zavazuje k provedeni praci die 6|. 3 odst. 3.2 této smlouvy a Objednatel se
zavazuje dilo pFevzit a zaplatit za néj sjednanou cenu v souladu se smiouvou.

PFedmétem veFejné zakézky jsou projektové préce k projektu RozsiFeni kapacity MS 3 ZS
HERSPICE— projektové dokumentace. PFedmétem projektu Je RozsiFeni kapacity MS a ZS
HERSPICE na adrese: Herspice 17 684 01 Herspice V rémci projektu bude realizovéna
pFistavba mateké skoly ke stévajici budové ZS. Dale bude soucésti prOJektu uprava ZS,
jedné se 0 I'Jpravu vstupu do budovy, pFebudovéni kuchyfiské éésti, osazeni vytahu e vs 2



3.3

np. dojde kL’Jpravé stévajicich mistnosti na tri uéebny, reditelnu, sborovnu, kabinet a
dostateéné dimenzované sociélni zafizeni.

Objekt a okolni pozemky jsou ve vlastnictvi obce Herépice. Pfistup k objektu je zajiétén z
veFejné komunikace p0 pozemcr’ch mésta.

Predmétem dl’la dle této smlouvy je zpracovéni nebo zajiéténi téchto diléich éésti dila a
sluieb:

8)

f)

g)

Vypracovéni projektove’ dokumentace pro slouéené uzemni rozhodnuti a stavebnr’
povoleni (DUR+DSP). DUR+DSP bude v dokladové éésti obsahovat veékeré doklady
potrebné pro vydéni slouéeného L'Jzemniho rozhodnutl' a stavebniho povoleni. Souéésti
DUR+DSP bude také projednéni se véemi DOSS (dotéenf/mi orgény stétni sprévy).

V3'Ikon souvisejici inienyrsko-investiéni éinnosti (zejm_zaji§téni stanovisek dotéeny'Ich
orgénfl stétni sprévy, majitelfl siti atd.). vykon inienyrsko-investiéni éinnosti zahrnuje ze
strany Zhotovitele projednéni projektové dokumentace ke slouéenému uzemnimu
rozhodnuti a stavebnimu povolenl' sdotéeny’rmi orgény a organizacemi stétni sprévy,
tj.zajiéténi stanovisek pro vydéni slouéeného L'Jzemnl'ho rozhodnuti a stavebniho
povoleni, podéni iédosti na stavebni (fed a vyrizeni slouéeného Uzemniho rozhodnuti a
stavebniho povolem’ pro stavbu véetné nabyti pra’vnl' moci.

Vypracovéni hrubého propoétu nékladr‘] stavby dle platného ceniku RTS (rozpoétu), ktery
bude vsouladu s prévnimi predpisy, zejména svyhléékou ("3. 499/2006 8b., 0
dokumentaci staveb a vyhla’ékou é. 230/2012 8b., kterou se stanovr’ podrobnosti
vymezeni pfedmétu verejné zakézky na stavebni préce a rozsah soupisu stavebnich
praci, dodévek a sluieb svS/kazem vymér a ktery nebude obsahovat iédné konkrétni
obchodni na’zvy a znaéky a bude obsahovat podpis odpovédného projektanta nebo
rozpoétéfe.

Vypracovéni projektové dokumentace pro provedeni stavby (DPS), které bude v souladu
s prévnimi predpisy, zejména svyhléékou é. 499/2006 8b., 0 dokumentaci staveb a
vyhléékou é. 169/2016 8b., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pFedmétu verejné
zakézky na stavebni préce a rozsah soupisu stavebnich praci, dodévek a sluieb
s vykazem vymér a které nebude obsahovat iédné konkrétni obchodni nézvy a znaéky.

Vypracovénr’ soupisu stavebm’ch praci, dodévek a sluieb (rozpoétu) s vykazem vér,
ktery bude vsouladu sprévm’mi predpisy, zejména svyhléékou é. 499/2006 8b., 0
dokumentaci staveb a vyhléékou c"). 169/2016 8b., kterou se stanovi podrobnosti
vymezenl' predmétu veFejné zakézky na stavebni préce a rozsah soupisu stavebnich
praci, dodévek a sluieb s Wkazem Wmér a ktery nebude obsahovat iédné konkrétni
obchodni na’zvy a znaéky.

Vypracovéni prflkazu energetické néroénosti budovy.

vykon autorského dozoru, Zhotovitel bude dohliiet na soulad postupujici vystavby
s architektonickym a technickym reéenim, které bylo navrhnuté v projektové dokumentaci
pro provedeni stavby.

(3|. 4 Doba plnéni

4.1 Termin zahéjeni plnénl' dle této smlouvyje ihned po podpisu smlouvy.



4.2 Dilo bude dokonéeno protokolérnim pr’edénim kompletniho dila. Zhotovitel pFedé
Objednateli celkové dilo, a to 6 paré v tiéténé podobé a jedenkrét v digitélni podobé na CD
(forméty PDF, doc, xlsx pfipadné DWG).

4.3 O pfedéni diléich éésti dila budou sepsény dilél’ pfedévaci protokoly, o pfedéni kompletniho
dila bude sepsén zévéreény pfedévaci protokol.

4.4 Zpracovéni VS/Stupi] dle pismen a), c) odstavce 3.3 této smlouvy probéhne nejpozdéji do
100 dnCI 0d podpisu smlouvy.

4.5 O vydéni slouéeného Uzemniho rozhodnutl' a stavebniho povoleni bude poiédéno
v nejkratéi moiné dobé 0d podpisu této smlouvy.

4.6 Dokumentace pro provédéni stavby a soupisu praci dle vyhlééky é. 169/2016 Sb. bude
provedeno do 100 mi: 0d doruéem’ vilzvy k zahéjeni plnéni na (":éstech dila e) 32 g).

4.7 Zahéjeni praci na ééstech dila dle odstavce 3.3, pismen a) ai c) bude provedeno ihned po
podpisu smlouvy. Préce na ééstech dila dle odstavce 3.3 pismen d) a2 9) budou zahéjeny
pouze vipadé doruéenl’ vyzvy kzahéjeni plnéni na ééstech dila d) a2 9). Vpfipadé
nedoruéeni vyzvy k zahéjeni plnéni na ééstech dila d) a2 9) nebude Zhotovitel tyto éésti dila
provédét a fakturovat vflbec. vyzva k zahéjeni plnéni na ééstech dila d) 32 g) bude
odeslané pouze v pfipadé ziskéni finanénich prostfedkfl z vhodného dotaéniho titulu.

6|. 5 Cena za dilo

5.1 Cena dila je obéma smluvnimi stranami sjednéna ve vyéi:

Cena dI’Ia bez DPH 1.484.000,- Ké

VS/ée DPH 311.640,- Ké

Cena dila véetné DPH 1.795.640,- Kc“:

(déle také ,,Cena za dilo“)

z toho:

Cena za vypracovéni projektové dokumentace pro slouéené Uzemni rozhodnuti a stavebni
povoleni (DUR+DSP) bez DPH: 660.000,- KC“.
vyée DPH: 138.600,— Kc":
Cena za vypracovénl' projektové dokumentace pro slouéené Uzemni rozhodnuti a stavebni
povolenl' (DUR+DSP) véetné DPH: 798.600,— K6

Cena za vyikon souvisejici inZenYrsko-investiéni éinnosti bez DPH: 190.000,- Kc":
vyée DPH: 39.900,- Kc":
Cena za vykon souvisejici inienyrsko-investiéni éinnosti véetné DPH: 229.900,— Kc":

Cena za vypracovém’ poloikového rozpoétu bez DPH: 12.000,- Kc“:
vyée DPH: 2.520,-Ké
Cena za vypracovéni poloikového rozpoétu véetné DPH: 14.520,- K6:



Cena za vypracovéni projektové dokumentace pro provédéni stavby
bez DPH: 540.000,- Kc
vyée DPH: 113.400,- Kc“:
Cena za vypracovéni projektové dokumentace pro provédéni stavby
véetné DPH: 653.400,— Kc“:

Cena za vypracovéni soupisu praci s v9kazem Wmér bez DPH: 12.000,— Kc":
vyée DPH: 2.520,- Kc":
Cena za vypracovéni soupisu praci s Wkazem VS/mér vcetné DPH: 14.520,- Kc":

Cena za vypracovéni prOkazu energetické nérocnosti budovy bez DPH: 10.000,- Kc
vyée DPH: 2.100,— Kc
Cena za vypracovéni prflkazu energetické néroénosti budovy vcetné DPH: 12.100,— Kb

Gene 23 vyikon autorského dozoru bez DPH: 60.000,— Ké
vyée DPH: 12.600,— Kc
Cena za VS/kon autorského dozoru véetné DPH: 72.600,- Kc

5.2 Ceny jednotlivS/ch poloiek nesmi prekroéit procentuélné vyéi celkové ceny:
a) vypracovéni projektové dokumentace pro sloucené Uzemni rozhodnuti a stavebni

povoieni (DUR+DSP) nesmi byt vice nei 45% celkové ceny dila,
b) Wkon souvisejici inienyrsko—investicni cinnosti nesmi bilt vice nei 15% celkové

ceny dila,
c) vypracovéni poloikového rozpoétu nesmi bylt vice nei 15% celkové ceny dila,
d) vypracovéni projektové dokumentace pro provédéni stavby nesmi bYt vice nei

60% celkové ceny dila,
e) vypracovéni soupisu praci s vykazem Wmér nesmi bS/t vice nei 20% celkové

ceny dila,
f) vypracovéni prflkazu energetické néroénosti budovy nesmi byt vice nei 10%

celkové ceny dila,
g) VS/kon autorského dozoru nesmi byt vice nei 15% celkové ceny dila,

5.3 Dah z pridané hodnoty bude upravena a fakturovéna podle zékonfl a pfedpisfl platnYch v
dobé fakturace dle podminek dohodnutflch v (:1. 6 této smlouvy.

Cl. 6 Zaplaceni ceny

6.1 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zélohy.

6.2 Cena za dilo bude uhrazena nésledujicim zpfiisobem: Odpovidajici céstky budou
vyfakturované a uhrazené po:

3) nabyti prévni moci DUR+DSP,
b) pfedéni DPS a soupisu praci s vazem vy'Imér,
c) predéni PENB a
d) p0 ukonceni VYKOHU autorského dozoru.

6.3 Splatnost faktur cini 30 dni od doruceni Objednateli.



6.4 Uhradu faktury provede Objednatel bezhotovostnim pfikazem ve prospéch béiného Uétu

6.5

Zhotovitele dle 6|. 1 této smlouvy. Faktura se povaiuje za uhrazenou dnem, ve kterém byla
pfisluéné ééstka odepséna z afitu Objednatele ve prospéch Uétu Zhotovitele.

Faktury Zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zékonu o afietnictvi a zékonu o dani
z pFidané hodnoty a musi obsahovat zejména:
- oznaéeni L'Jéetniho dokladu a jeho pofadové éislo
- identifikaéni Udaje Objednatele véetné DIC
- identifikaéni L'Jdaje Zhotovitele véetné DIC
— popis obsahu L'Jéetniho dokladu
— datum vystavenl'
- datum splatnosti
— datum uskuteénéni zdanitelného plnéni
- vyiéi ceny bez dané celkem
— sazbu dané
— vyéi dané celkem zaokrouhlenou dle pfisluénYch pfedpisfi
— cenu celkem véetné dané
- podpis odpovédné osoby Zhotovitele

CI. 7 Zpfisob provédéni dila
7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Zhotovitel je povinen zapracovat do projektové dokumentvace véechny oprévnéné
poiadavky Objednatele, které nejsou vrozporu s legislativou CR, podle které musi bS/t
projektové dokumentace dle této smlouvy zpracovéna.

Objednatel bude své poiadavky jasné deklarovat v rémci vyirobnich vorfl. VYrobni vyibory
bude organizovat Zhotovitel dle potfeby. Objednatel mé prévo kdykoliv vyzvat Zhotovitele
k organizaci vyrobniho Wboru, vtakovém pfipadé je Zhotovitel povinen uskuteénit eobni
vybor do 5 pracovnich dnl‘] 0d doruéeni vyzvy. VS/robniho vyboru se bude Uéastnit
odpovédny zéstupce Zhotovitele, ktery je oprévnén jednat za Zhotovitele prévné a
technicky.

vyrobni v9bor je skupinka zéstupcfl Zhotovitele a objednatele, na které budou probihat
konzultace k postupu a obsahu praci na zpracovém’ PD k projektu, pfiéemi misto jednéni
bude Feéeno vidy operativné. Konzultace o postupu a obsahu praci na zpracovéni PD
nezméni pFedmét smlouvy, tyto konzultace budou Feéit pouze aktuélni otézky realizace dila.

Zhotovitel pfedé dI’lo podle této smlouvy Objednateli v misté sidla Objednatele.

Objednatel je oprévnén kontrolovat zpracovéni dokumentace Zhotovitele i mimo vilrobm'
vybory. Zhotovitel je povinen odpovédét na pisemny dotaz Objednatele k prt‘lbéhu praci do
48 hodin.

Zjisti-li Zhotovitel, ie pokyny Objednatele jsou nevhodné éi neUéelné, je povinen na toto
Objednatele upozornit. Bude—Ii vtomto pfipadé Objednatel na vykonu éinnosti dle vch
pokym’] trvat, mé Zhotovitel povinnost:

a) ve v9konu éinnosti pokraéovat dle pflvodnich pokynfl Objednatele, pfiéemi s ohledem na
druh nevhodnosti pokynlil Objednatele se v odpovidajicim poméru zproét’uje
odpovédnosti za Uspéch vykonanS/ch éinnosti a za vady vjim poskytované sluibé
Zhotovitele,

b) v pFipadé pokraéovéni ve v9k0nu éinnostl' poiadovat na Objednateli, aby své setrvéni na
pflvodnich pokynech potvrdil Objednatel i pisemné.



7.7

7.8

7.9

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na to, ie jeho pokyny nebo nové pokyny
odporuji obecné zévaznym prévnim pFedpisflm.

Zhotovitel je povinen pravidelné informovat Objednatele o postupu pFi v3'Ikonu (“:innostl’, a to
nejméné jedenkrét mésiéné.

Zhotovitel je povinen pfedat p0 vykonéni éinnosti bez zbyteéného odkladu Objednateli véci,
které za ného pfevzal pFi Wkonu (":innosti.

Cl. 8 Licenéni ujednéni

8.1

8.2

8.3

8.4

Kveékee hmotné zachycem'Im vysledkflm oinnosti, které jsou plnénim Zhotovitele na
za’kladé této smlouvy a poiivajicich autorskopra’vni ochranu Zhotovitel poskytuje
Objednateli vyhradni a neomezenou licenci, véetné préva hmotné zachycené VYSIedky
(:innosti ménit. Objednatel neni povinen licenci vyuiit.
Objednatel je oprévnén uzavr‘it podlicenéni smlouvu. Objednatel je oprévnén postoupit
licenci tfeti osobé.
K veékerym podkladflm pro plnéni smlouvy, které poiivaji autorskoprévni ochrany, udéluje
Objednatel Zhotoviteli prévo dI’Io v nezbytném rozsahu uiit tak, aby byl naplnén (Joel této
smlouvy, tj. pfiprava a realizace stavby.
Zhotovitel se zavazuje tyto licenéni ujednéni pisemné potvrdit do 5 dnfi od protokolérniho
pfedéni kompletniho dila.

Cl. 9 Smluvni pokuty

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

10.1

Smluvnl' pokuta za prodleni Zhotovitele s dodénim dila dle 6|. 4 této smlouvy se sjednévé ve
vyéi 0,05 % z Ceny dila bez DPH 23 kaidy i zapoéaty den prodleni z terminu dodéni dila
dle 6|. 4 smlouvy.
Smluvnl’ pokuta za nedodrieni podminek provédéni dila dle této smlouvy, pokynfl
Objednatele ("2i pfisluéného stavebniho UFadu ze strany Zhotovitele se sjedna'vé ve vyéi 0,05
% z Ceny dila bez DPH za kaidy jednotlivy pfipad nedodréeni podminek.
Smluvni pokuta za prodlenl’ Objednatele se zaplacem’m kupni ceny dle 6|. 5. a 6. této
smlouvy se sjednévé ve vYéi 0,05 % z dluZné ééstky bez DPH 23 kaidy i zapoéaty den
prodleni.
Smluvm’ pokuta za poruéeni povinnosti Zhotovitele, mit po celou dobu provédénl' dila
uzavfeno pojiéténi profesnl' odpovédnosti za ékodu zpfisobenou svou éinnosti projektanta
stavebnl’ dokumentace v souladu 5 6|. 12.1 smlouvy, se sjednévé ve VS/éi 0,05 % z Ceny
dila bez DPH za kaidy i zapoéaty den, kdy Objednatel nemél uzavfeno toto pojiéténi.
Smluvni pokutu vyflétuje oprévnéné strana do 30 dnfl od jejich zjiéténi a druhé strana je
povinna smluvni pokutu uhradit do 30 dnfl od obdrieni dafiového dokladu — faktury. Totéi
se tyké Urokfl Z prodleni.
Smluvni strany se dohodly na vylouéeni aplikace ustanoveni § 20502ékona 6:. 89/2012 8b.,
obéansky zékonik.

(3|. 10$ouéinnost Objednatele

Objednatel se zavazuje pfedat Zhotoviteli veékeré informace a podklady, které béhem
zpracovéni dila ziské a které by mohly ovlivnit provédéni dila. Tyto informace a podklady
pfedé Objednatel Zhotoviteli neprodlené po jejich ziskéni.



10.2 Objednatel zajisti Uéast odpovédnych specialism na vyrobnich vyborech v pn‘llbéhu
zpracovéni dila dle této smlouvy, které bude svolévat Zhotovitel.

10.3 Objednatel se zavazuje zajistit véasné a Fédné financovéni dila dle této smlouvy.

CI. 11 Zéruky za dilo
11.1 Zhotovitel odpovidé za to, ie pfedmét této smlouvy bude zhotoveny podle uzavfené

smlouvy, 2e p0 dobu zéruky bude mit vlastnosti dojednané v této smlouvé.

11.2 Zhotovitel poskytuje zéruku za zpracovéni pfedmétu dila bez vad a nedodélkfl 00 do
rozsahu a kvality technického Feéem’ dila.

11.3 Zéruéni doba se sjednévé p0 dobu 60mésic0 od pfedéni kompletniho dila dle této smlouvy.
Po tuto dobu mé Objednatel prévo poiadovat bezplatné odstranéni zjiéténYch vad dila,
nedohodnou-Ii se smluvni strany jinak. Bezplatnym odstranénim vady se rozumi
pFepracovém’ nebo Uprava projektové dokumentace pro provédéni stavby, soupisu praci,
dodévek a sluieb a Wkazu vymér dle této smlouvy.

CI. 12 Pojiéténi

12.1 Zhotovitel se zavazuje mit po celou dobu provédéni dila a po celou dobu béhu zéruéni lhl‘Jty
uzavfeno pojiéténi profesni odpovédnosti za ékodu zpfilsobenou svou (":innosti projektanta
stavebni dokumentace.

12.2 Zhotovitel se déle zavazuje Fédné a véas plnit veékeré zévazky z této pojistné smlouvy pro
néj plynouci a udriovat pojiétém’ dle ustanoveni tohoto élénku smlouvy po celou dobu
plnéni dila. V pfipadé zéniku pojistné smlouvy uzavfe Zhotovitel nejpozdéji do sedmi dnfl
pojistnou smlouvu alespofi ve stejném rozsahu a tuto pfedloii v ovéfené kopii Zhotoviteli
nejpozdéji do tfi dm‘] ode dne jejiho uzavfeni.

Cl. 13 Zévéreéné ustanoveni

13.1 Vztahy v této smlouvé neupravené se Fidi ("sesk9m prévnl’m Fédem.

13.2 Tuto smlouvu Ize ménit, doplfiovat nebo ruéit jen oboustranné odsouhlasenYmi pisemnymi
vzestupné éislovanYmi smluvnimi dodatky, jei musi byt jako takové oznaéeny a
prévoplatné potvrzeny obéma smluvnimi stranami. Tyto dodatky podléhaji témui
kontraktaénimu reiimu jako smlouva.

13.3 Obé smluvni strany se zavazuji, ie neprodlené druhé smluvni strané oznémi veékeré
zmény v pfisluénych Udajich, uvedenych v (:1. 1 této smlouvy. Smluvnl' strana, které tuto
povinnost nesplni, odpovidé za ékody vzniklé nesplném’m této povinnosti.

13.4 Souéésti smlouvy jsou nésledujici pFiIohy.

PFI’loha c3. 1: Nabidka Zhotovitele v zadévacim fizeni ,,Rozéifeni kapacity MS a ZS
Herépice — projektové dokumentace“, nepfiloiené ke smlouvé, pouze
archivované u Objednatele



PFiloha 6:. 2: Zada’vaci podminky na verejnou zakézku ,,Rozéireni kapacity Mé a ZS
Herépice — projektova’ dokumentace“, nepriloiené ke smlouvé, pouze
archivované u Objednatele

13.5 Tato smlouva o dl'lo je vyhotovena ve étyrech stejnopisech, z toho tri pro Objednatele a
jedna pro Zhotovitele.

V Herépicich, dne ///d 2019 V Brné dne ”(’8‘ /K‘ 2019

Za Objednatele: / Za Zhotovitele:

Obec Herépice ktelier 99 s.r.o.
Karel Knesl, starosta Ing. Josef Pirochta, Ing. Petr Proké jednatelé5

spoleénosti
Atelier 99 s r. o
Purkyfiova 71/99
612 00 Brnowww.atelier99.cz I6‘: 024 63 245




