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Studie

Smlouva o dílo
Zak. č.: 2534/TES-2013

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 studii, která bude
řešit odkanalizování části urbanizovaného území místní části Kopřivnice - Lubina, kde
v současnosti neexistuje soustavná kanalizace. Nová oddílná splašková kanalizace bude
navržena tak, aby odváděla odpadní vody na ČOV města Kopřivnice.
Předmětem studie bude:
− navrhnout možné varianty řešení tak, aby byly splněné požadavky platné legislativy,
a definovat kroky k odstranění problémů;
− rozpracovat návrh jednotlivých variant po technické a ekonomické stránce (situační
řešení, technický popis, popřípadě další grafické přílohy, odborný odhad investičních
nákladů);
− zpracovat koncepci rozvoje stokové sítě na území m.č. Lubina.

2.2
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Způsob zhotovení díla
Studie bude vypracována v souladu s touto smlouvou, platnou právní úpravou,
technickými normami a dalšími předpisy.
Před konečným odevzdáním bude studie projednána s objednatelem.
Studie bude předána objednateli v počtu 2 tištěných vyhotovení a v jednom vyhotovení na
digitálním nosiči.
Termíny plnění
Zhotovitel zahájí práce na studii po uzavření této smlouvy.
Studie v rozsahu článku 2. této smlouvy bude vypracována a odevzdána objednateli
nejpozději do 18.12.2013.
Zhotovitel splní smluvní závazek řádným vypracováním díla a jeho odevzdáním
objednateli.
Odevzdáním se rozumí osobní předání díla v sídle objednatele nebo předání díla poště
k přepravě v místě sídla zhotovitele.
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, a činí
81.700,- Kč bez DPH.
K ceně bez DPH bude účtována sazba DPH ve výši dle právních předpisů platných ke dni
zdanitelného plnění.
Platební podmínky
Zálohy nejsou sjednány.
Podkladem pro úhradu smluvní ceny je faktura, která bude mít náležitosti daňového
dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
Faktura bude obsahovat nejméně tyto údaje:
− číslo a datum vystavení faktury,
− číslo smlouvy a datum jejího uzavřen,
− označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
− lhůtu splatnosti faktury,
− IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
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 dohodnutého termínu pro zhotovení a dodání díla může objednatel
požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,05% z ceny díla 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 i započatý 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.
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7.3

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.
7.4 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku po dobu 60 měsíců.
7.5 Záruční doba začíná plynut ode dne řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
7.6 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 7 dnů ode dne
doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
7.8 Vada bude odstraněna nejpozději do 15 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.
8.
8.1

Spolupůsobení objednatele
Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování studie 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.

9.
9.1

Ujednání všeobecná
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.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, ze kterých každá strana obdrží po
jednom vyhotovení.
Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podlé této smlouvy není plněním nemožným
a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech důsledků.

9.2

9.3
9.4

V Kopřivnici, dne

V Ostravě, dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

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

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