Aglomerace Kopřivnice - místní část Lubina, domovní části kanalizačních přípojeky
Projektová dokumentace

Zak. č.: 2179/RDS-2011

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodního zákoníku)

1.

Smluvní strany

1.1

Objednatel
:
se sídlem
Zástupce pro jednání ve věcech
a) smluvních
:
b) technických
:
IČ
:
DIČ
:
Bankovní spojení
:
Číslo účtu
:

Město Kopřivnice
Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Ing. Ivan Viskupič, vedoucí odboru rozvoje města
Ing. Ivan Viskupič, Ing. Pavlína Gajdušková
00298077
CZ00298077
Česká spořitelna, a.s.
1767241349/0800

1.2

Zhotovitel
: KONEKO, spol. s r.o.
se sídlem
Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory
Zástupce pro jednání ve věcech
a) smluvních
: Ing. Oldřich Kazda
b) technických
: Ing. Sergej Gorbunov, pan Jaromír Pastorek
IČ
: 00577758
DIČ
: CZ00577758
Bankovní spojení
: Komerční banka a.s., Ostrava
Číslo účtu
: 329243761/0100
Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 166.

2.
2.1

Předmět plnění
Zhotovitel se zavazuje pro objednatele a na jeho náklady vypracovat projektovou
dokumentaci (PD) řešící napojení nemovitostí na kanalizaci pro veřejnou potřebu v rámci
stavby „Aglomerace Kopřivnice - místní část Lubina, odkanalizování“. Při zpracování díla
je zhotovitel povinen vycházet z aktuální dokumentace pro realizaci stavby a aktuálních
informací o již zahájené stavbě. Zhotovitel je povinen zejména navrhnout přípojky tak, aby
nekolidovaly s jinými sítěmi, přičemž relevantní informace je povinen zajistit si sám od
vlastníků nemovitostí.
Předmět plnění zahrnuje:

2.2
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a) Průzkum území, zjištění stávajícího způsobu odkanalizování a likvidace odpadních vod
z jednotlivých nemovitostí,včetně inženýrských sítí.
b) Zpracování projektové dokumentace soukromých částí kanalizačních přípojek pro
nemovitosti s možností gravitačního napojení na stokovou síť bez nutnosti
geodetického zaměření.
c) Zpracování projektové dokumentace soukromých částí kanalizačních přípojek pro
nemovitosti, jejichž způsob napojení (gravitační nad 50m, čerpání odp. vod – tlakové
přípojky) na stokovou síť bude určen na základě geodetického zaměření.
d) Vypracování odborného posudku pro případy, kdy nemovitost nelze napojit na
realizovanou kanalizaci pro veřejnou potřebu. Posudek bude obsahovat doporučení
způsobu odvádění a likvidace splaškových odpadních vod a odborný odhad nákladů na
realizaci této varianty.
e) Projednání navrženého technického řešení s vlastníky příslušných nemovitostí.

3.
3.1

3.2
3.3

3.4
3.5
3.6
3.7

4.
4.1
4.2

4.3
4.4

5.
5.1
5.2

Způsob zhotovení díla
Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, a v souladu s dalšími platnými
právními předpisy a technickými normami.
Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu pro ohlášení stavby resp. pro
vydání územního souhlasu.
Součástí díla není zajištění územního souhlasu nebo ohlášení stavby, majetkoprávní a
další projednání, zpracování projektové dokumentace veřejných částí kanalizačních
přípojek nebo nových kanalizačních stok.
V případě požadavku na přeprojektování již navržených přípojek se bude postupovat dle
bodu 2.2 podle složitosti jednotlivých případů.
Projektová dokumentace každé přípojky bude předána objednateli v počtu 3 tištěných
vyhotovení.
Na vyžádání objednatele dodá zhotovitel další vyhotovení v požadovaném počtu za
zvláštní úhradu.
Projektová dokumentace kanalizačních přípojek bude obsahovat: technickou zprávu,
přehlednou situaci na podkladě katastrální mapy, podrobnou situaci přípojky, podélný
profil přípojky, pro tlakové přípojky navíc výkres čerpací stanice.

Termíny plnění
Zhotovitel zahájí práce neprodleně po uzavření této smlouvy
Projektová dokumentace bude objednateli předávána postupně s ohledem na časový
průběh výstavby akce „Aglomerace Kopřivnice - místní část Lubina, odkanalizování“,
nejpozději do 15.12. 2011.
Zhotovitel splní smluvní závazek řádným vypracováním díla a jeho odevzdáním
objednateli.
Dodržení termínu dle bodu 4.2 je podmíněno uzavřením smlouvy nejpozději do 30.8.2011
a řádným a včasným spolupůsobením objednatele ujednaného v článku 8. této smlouvy.

Cena díla
Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku 2. této smlouvy je stanovená
dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.
Cena díla je stanovena sazbou za vypracování projektové dokumentace 1 ks přípojky
v závislosti na rozsahu PD dle bodu 2.2 následovně:
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5.4

6.
6.1

6.2
6.3

6.4

6.5
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7.
7.1
7.2

7.3
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- cena bez DPH za zpracování projektové dokumentace 1 ks přípojky v rozsahu bodu
2.2 písm. b) činí: 1.760,- Kč;
- cena bez DPH za zpracování projektové dokumentace 1 ks přípojky v rozsahu bodu
2.2 písm. c) a bez geodetického zaměření činí: 3.240,- Kč;
- cena bez DPH za zpracování odborného posudku pro 1 ks přípojky v rozsahu bodu 2.2
písm. d) činí: 2.960,- Kč;
- cena bez DPH za geodetické zaměření činí: 7.000,- Kč za na 10 ks přípojek (max. 15
měřených bodů na 1 přípojku, dl. 50 – 100 m).
Náklady na činnosti uvedené v bodu 2.2. písm. a) a e) jsou zahrnuty ve ceně projektové
dokumentace.
K uvedeným cenám bude účtováno DPH ve výši dle platných právních předpisů.

Platební podmínky
Fakturace bude provedena ve 2 etapách:
- ke dni 31.10.2011 vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající skutečně
provedeným pracím za období od uzavření smlouvy do 31.10.2011,.
- k 15.12.2011 vystaví zhotovitel fakturu na částku odpovídající skutečně provedeným
pracím v období od 1.11.2011 do 15.12.2011.
Podkladem pro vystavení faktury bude protokol o předání projektových dokumentací
potvrzený objednatelem.
Faktura bude obsahovat tyto údaje:
− označení povinné a oprávněné osoby, adresa, sídlo, DIČ
− číslo faktury
− den odeslání a den splatnosti faktury
− označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
− fakturovanou sumu (vč. DPH)
− označení díla
− razítko a podpis oprávněné osoby
Pokud faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel
oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty
splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
Lhůta splatnosti faktury je 15 dní ode dne doručení.
V případě nedodržení dohodnutých termínů pro zhotovení a dodání díla může objednatel
požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
Pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury může zhotovitel požadovat uhrazení
smluvní pokuty ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. V případě, že
dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodu na straně objednatele, bude
zhotovitel prokazatelné práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení fakturovat
objednateli ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu vykonaných prací ke dni zrušení nebo
odstoupení od této smlouvy.

Záruční doba, zodpovědnost za vady
Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,
příslušným právním předpisům a normám vztahující se k provedení díla.
Zhotovitel zodpovídá za vady, které dílo má v čase jejího odevzdání objednateli. Za vady
vzniklé po odevzdání díla zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny
porušením jeho povinnosti.
Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od
objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich
nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
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7.4
7.5
7.6

Zhotovitel poskytuje na dílo záruku po dobu 60 měsíců.
Záruční doba začíná plynut ode dne řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně
oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje.
7.7 Zhotovitel započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne
doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
7.8 Vada bude odstraněna nejpozději do 30 dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak.
7.9 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
7.10 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním
uznaných vad v záruční době v dohodnutých termínech ve výši 500,- Kč za každý případ
a den prodlení až do dne, kdy vady budou odstraněny.
7.11 Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od
objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich
nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
7.12 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat odbornou činnost v oboru projektování ve
výstavbě a že je oprávněn užívat chráněné označení autorizovaný inženýr.

8.
8.1

8.2

9.
9.1

9.2
9.3

9.4

9.5
9.6
9.7

Spolupůsobení objednatele
Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování projektu poskytne zhotoviteli v
nevyhnutelném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v předání
doplňujících podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy, a které
nejsou předmětem plnění ze strany zhotovitele. Toto spolupůsobení poskytne objednatel
zhotoviteli nejpozději do jednoho týdne od vyžádání. Zvláštní lhůtu ujednají strany v
případě, kdy se bude jednat o spolupůsobení, které nemůže objednatel zabezpečit
vlastními silami.
Objednatel předá zhotoviteli nejpozději k datu uzavření smlouvy tyto doklady:
- seznam řešených nemovitostí;
- plnou moc pro jednání zhotovitele s vlastníky nemovitostí.

Ujednání všeobecná
V případě zániku závazku před řádným splněním díla zhotovitel povinen ihned předat
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit
případnou vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které
opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví
vzájemná práva a povinnosti.
Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy souhlas s obsahem smlouvy je doručený
zhotoviteli. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem.
Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze formou písemných dodatků, které budou
vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány
oprávněnými zástupci smluvních stran.
K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 15 dnů od
doporučeného odeslání dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána
strana, která ho podala.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, ze kterých každá strana obdrží po
jednom vyhotovení.
Případná neplatnost některého ustanovení z této smlouvy nemá za následek neplatnost
ostatních ustanovení.
Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podlé této smlouvy není plněním nemožným
a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech důsledků.
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Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost jednatelských
oprávnění.

V Kopřivnici, dne 1.8.2011

V Ostravě, dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

………………………………………
Ing. Ivan Viskupič
vedoucí odboru rozvoje města

…………………………………….
Ing. Oldřich Kazda
jednatel společnosti
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