SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném
znění

číslo smlouvy zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele:
zakázkové číslo:

2014 3/1325 50
1325-01

Článek I: SMLUVNÍ STRANY
OBJEDNATEL :

Město Vimperk
Steinbrenerova 6
385 17 Vimperk

zastoupený:
Zmocněnci pro věcná jednání:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
IČ:
00250805
bankovní spojení:
číslo účtu:
tel.
602 491 547
E-mail:

Ing. Bohumilem Petráškem, starostou města
Ing. Bohumil Petrášek, starosta
Josef Mistr
DIČ:
CZ00250805
Komerční banka a.s. Vimperk
19-722281/0100
Josef.Mistr@mesto.vimperk.cz

ZHOTOVITEL :

EKOEKO s.r.o.
projektová a inženýrská kancelář
Senovážné nám. 1
370 01 České Budějovice
zapsána v OR u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C vložka 8379
zastoupená:
zmocněnec pro věcná jednání
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
IČ:
251 84 750
bankovní spojení:
číslo účtu:
tel.:
385 775 111
E-mail:

Ing. Josefem Smažíkem, jednatelem
Ing. Josef Smažík
Ing. Vlastimil Hrubý
DIČ:
CZ25184750
Komerční banka a.s. České Budějovice
415 44 - 231/ 0100
fax: 385 775 125
smlouvy: kovarova@ekoeko.cz
ostatní: hruby@ekoeko.cz

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat
a k platnosti smlouvy není třeba podpisu třetí osoby.
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Článek II: PŘEDMĚT PLNĚNÍ
Zhotovitel zajistí pro objednatele na akci „Vimperk, ÚV Brloh – úpravy
technologické linky“
zak.č.1325-01

výkon občasného autorského dozoru (AD) při realizaci akce
v následujícím rozsahu

Autorský dozor bude prováděn průběžně během celé stavby. V ceně AD jsou zahrnuté
výkony na stavbě na výzvu investora a průběžné konzultace (telefonicky, písemně)
investorovi, technickému dozoru a provozovateli ÚV, prováděné z pracoviště zhotovitele.

Článek III: ČAS PLNĚNÍ
Zhotovitel se zavazuje zahájit práce uvedené v čl. II. této smlouvy ihned po podpisu
smlouvy s tím, že jednotlivé výkony budou prováděny na základě výzvy investora nebo
technického dozoru stavby.
Výzva k účasti na kontrolním dnu musí být doručena objednateli minimálně 5 dnů
před jeho konáním.
Předpoklad ukončení prací v závislosti na průběhu stavby s výlukami: 31.12. 2015

Článek IV: SOUČINNOST OBJEDNATELE
Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost v následujícím rozsahu:
- určení osob, oprávněných objednat výkon autorského dozoru
- účast na jednáních a výrobních výborech
- poskytnutí cenových a technických údajů z nabídky zhotovitele, pokud to bude
potřebné
- poskytnutí aktuálních provozních údajů z úpravny vody, pokud to bude potřebné
Poruší-li objednatel tuto svou povinnost, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit a
uplatňovat na objednateli hotové náklady, které mu vznikly s prováděním díla. Tím
není dotčeno právo na náhradu škody. Neodstoupí-li zhotovitel od smlouvy,
prodlužuje se lhůta k dokončení díla nejméně o dobu prodlení objednatele, po kterou
neposkytl potřebnou součinnost.

Článek V: SOUČINNOST ZHOTOVITELE
Zhotovitel se zavazuje provést výkon občasného autorského dozoru a ostatní práce
v rozsahu:
-
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účast na vybraných kontrolních dnech a výrobních výborech
posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky z pohledu
technickoekonomických parametrů stavby
vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti projektu
účast na odevzdání a převzetí stavby včetně komplexního vyzkoušení
poskytování potřebných konzultací a vysvětlení technickému dozoru stavby a
zástupcům investora
poskytnutí komentářů k návrhům zhotovitele díla na technické a časové
provedení prací, k návrhům komplexního a individuálního vyzkoušení
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Článek VI: CENA
Cena stanovena dle dohody na základě stanovení předpokládané časové
náročnosti účasti a v průběhu stavby – cca 14 návštěv na místě a práce v kanceláři
jsou oceněny sazbou 600 Kč/hod.
zak.č.1325-01 autorský dozor
- účast na kontrolních dnech, výrobních výborech a jednáních na výzvu investora:
cena smluvní

2.940,- Kč/1 výkon

V uvedené ceně jsou zahrnuty náklady na dopravu (100 km à 8 Kč) a vlastní výkon
AD v trvání cca 2,5 hodiny (2,5 hodiny x 600 Kč) a 2 hodiny strávené na cestě
(2 x 320 Kč).
Další práce (konzultace, vyjádření, komentáře atd.), budou oceněny hodinovou
sazbou ve výši 600,- Kč + DPH/hod. Předpokládaný rozsah těchto prací je 88 hodin.
K ceně bude připočtena DPH dle daňových předpisů platných v době
uskutečnění zdanitelného plnění
Platební podmínky:
Podkladem pro zaplacení smluvní ceny bude faktura, která bude obsahovat
náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004Sb. a její přílohou bude
objednatelem písemně odsouhlasený soupis provedených služeb.
Cena je splatná do 15 dnů po obdržení faktury objednatelem na účet zhotovitele.
V ceně jsou zahrnuty všechny položky dle článku II. této smlouvy.
Cena bude fakturována:
zak.č.1325-01

průběžně po cca 3 měsících na základě skutečného počtu výkonů AD
a schváleného rozsahu dalších prací

Článek VII: ZÁRUKA ZA DÍLO
1. Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí. Pro účely této smlouvy se
za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní
strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, stávka apod.
2. Zhotovitel je pojištěn na odpovědnost za škodu fyzických nebo právnických osob
pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s výkonem povolání
autorizovaných inženýrů nebo techniků.
3. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré pokyny a rady, udělené v rámci výkonu
autorského dozoru dle této smlouvy, budou odpovídat technickým normám a dalším
předpisům a závazným pravidlům, vztahujícím se k prováděnému dílu. Za vadu se
v tomto případě považuje i situace, kdy výsledné stavební dílo nebude možné
v důsledku úprav nebo změn nastalých v souladu s pokyny či stanovisky zhotovitele
(které jinak neodporují předpisům výše uvedeným) užívat za účelem, ke kterému je
budováno, a způsobem, který odpovídá předpokladům objednatele před zahájením
budování díla.

Článek VIII: SMLUVNÍ POKUTY
1. Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním dohodnutých prací oproti řádně
dohodnutým termínům, objednatel má právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 500,-Kč
za každý započatý den prodlení. Za započatý den prodlení zhotovitele se považuje i
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den, kdy se zhotovitel dostavil na staveniště v rámci jednotlivých předem
avizovaných kontrolních dnů později oproti předem oznámené hodině. Prodlení
zhotovitele s účastí na kontrolním dnu v případě jeho absence na takových
kontrolních dnech, pokud mu byl termín alespoň 3 dny předem sdělen objednatelem,
trvá až do doby konání následujícího kontrolního dne, případně do doby dokončení a
předání stavebního díla objednateli, nebude – li takového dalšího kontrolního dne.
2. Bude-li objednatel v prodlení se zaplacením faktury nebo její části, zhotovitel má
právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 0.05% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Smluvní pokuty nebudou uplatněny nebo vymáhány, pokud strana, která je v
prodlení prokáže, že prodlení bylo způsobeno druhou stranou (např. nesplněním
sjednané součinnosti v dohodnutých termínech) nebo, že příčiny prodlení jsou
způsobeny vyšší mocí. Podkladem pro zaplacení eventuální smluvní pokuty bude
doklad, pro jehož obsah a splatnost platí obdobné podmínky jako pro fakturu.

Článek IX: ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tato smlouva se dá změnit písemným dodatkem po dohodě obou smluvních
stran.
2. Dojde-li k zastavení prací na základě dohody účastníků nebo v důsledku
odstoupení od smlouvy, dostaví se objednatel na výzvu zhotovitele k převzetí
rozpracovaných prací do deseti dnů. Zastavené práce budou oceněny a fakturovány
na úrovni naběhlých nákladů, nejvýše však do výše plné ceny dle této smlouvy.
3. Zjistí-li zhotovitel, že nemůže bez vlastního zavinění předmět dodávky splnit v
závazných nebo dohodnutých ukazatelích, uvědomí o tom neprodleně objednatele
se zdůvodněním. Objednatel k tomuto zaujme stanovisko do 15 dnů po odeslání.
Pokud tak neučiní, zhotovitel práci zastaví a vyzve objednatele k převzetí
rozpracovaných prací podle předcházejícího odstavce.
Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z toho 1 vyhotovení obdrží zhotovitel
a 2 vyhotovení objednatel.
Tato smlouva má počet stran: 4
Počet příloh: 0
V Č. Budějovicích dne 25.2.2014

Ve Vimperku dne 20.2.2014

Zhotovitel:
EKOEKO s.r.o.

Objednatel:
Město Vimperk

v.r.
……………………………
Ing. Josef Smažík
jednatel

v.r.
……………………………………
Ing. Bohumil Petrášek
starosta města
Schváleno usnesením RM Vimperk
č. 146 ze dne 17.2.2014
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