Smlouva o dílo
uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění
Smluvní strany:
Objednatel :
Město Kopřivnice
se sídlem Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
IČ: 00298077, DIČ: 00298077
bankovní spojení: ČS, a. s., Nový Jičín
číslo účtu: 1767241349/0800
zastoupené Ing. Josefem Jalůvkou, starostou města Kopřivnice
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:
Kamil Mrva Architects, s. r. o.
se sídlem Záhumenní 1358/30c, 742 21 Kopřivnice
IČ: 28647611 , DIČ: CZ28647611
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 43-8586690227/0100
zastoupená Ing. arch. Kamilem Mrvou, Ph.D.
(dále jen „zhotovitel“)
(dále též jen jako „smluvní strany“ či „účastníci smlouvy“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):
I.
Předmět díla
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vyhotovit pro objednatele publikaci Centrum města Kopřivnice.
Publikace přiblíží historii kopřivnického centra a představí architektonické vize jeho možné budoucí
podoby. Stěžejní částí bude prezentace řešení jednotlivých lokalit pomocí výkresů, schémat a vizualizací
zpracovaných v rámci diplomních projektů studentů architektury VUT Brno. Dílo bude obsahovat také
rozbor jednotlivých přístupů k přestavbě centra a zhodnocení jejich předpokládaného vlivu na rozvoj
města.
2. Publikace bude zhotovena ve dvoujazyčné jazykové mutaci (česky + anglicky), bude obsahovat 76 stran
(+ 8 stran obálka) ve formátu 225/225 mm. Dílo bude dodáno v počtu 600 ks.

II.
Cena díla a platební podmínky
1. Za zhotovení díla dle článku I této smlouvy bude zhotoviteli zaplacena cena díla ve výši 138 000 Kč
(slovy:Sto-třicet-osm-tisíc-korun-českých) bez DPH (21%). Částka včetně DPH činí 166 980 Kč (slovy:
Sto-šedesát-šest-tisíc-devět-set-osmdesát-korun-českých). Tato cena je stanovena jako maximální. Cena
díla zahrnuje rovněž veškeré náklady na zhotovení díla.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli zálohu ve výši 100 000 Kč (slovy:Sto-tisíc-korun-českých) do
14 dnů od podpisu smlouvy. Zbývajících 66 980 Kč (slovy:Šedesát-šest-tisíc-devět-set-osmdesát-korunčeských) uhradí objednatel po dokončení díla a předání objednateli. Cena díla je splatná na základě
zhotovitelem vystavených faktur, jež budou obsahovat všechny zákonem stanovené náležitosti. Faktura
je splatná do 14 dnů od jejího doručení objednateli.
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III.
Doba a místo plnění
1. Splněním povinnosti zhotovitele se rozumí řádné dokončení díla dle článku I a jeho předání objednateli.
O předání díla a jeho převzetí objednatelem strany sepíší protokol o předání a převzetí díla.
2. Řádně zhotovené dílo bude objednateli předáno v sídle objednatele nejpozději do 28. 2. 2014.

IV.
Ostatní ujednání
1. Objednatel se zavazuje konzultovat dílo během jeho provádění se zhotovitelem. Při jakékoliv změně díla
je objednatel povinen tuto změnu konzultovat se zhotovitelem a v případě změny provádět pouze s jeho
svolením.
2. Smlouva může být změněna nebo doplněna pouze oboustranně podepsaným písemným dodatkem.
3. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu. Každá ze smluvních stran
obdrží po jednom originále.
4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky zejména
zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy nebo
s touto smlouvou související se budou řešit u věcně a místně příslušného soudu v ČR, určeného sídlem
objednatele uvedeným v záhlaví této Smlouvy.

V Kopřivnici dne 13. 12. 2013

V Kopřivnici dne 13. 12. 2013

Ing. Josef Jalůvka
starosta města Kopřivnice
za objednatele

Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D.
za zhotovitele
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