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Smlouva o dílo č. |NV/0048/21
Lx/an‘i‘cnd \‘C smyxlu ustunowni & 3586 u naisl. ztikotiu C. X“) 2012 Sb.. ohčtuhký zákoník. \'c měni
pozdějších přcdpisu (dulc jcn „Občanský zákon/lt “')

Smluvní strany
Statutární město Ostrava
sídlo:

Pi'okcšmo 11511116in 1803 N. 729 30 ()strava-N'lorznska Ostraha

ICU:

00845-15]

DIČ:

CZ00845451 _ plátce DPH

pm [ml/Thy v_iis/uvuni daňových dok/udi: odběru/c! Helm nikam/k

Statutární město Ostrava. městský obvod Slezská Ostrava
sídlo:
ID dawn" schránky:
zástupcc:
ve věcech smluvních:
\'c \'Čccch technických:

'l'čšinskzi 138 35. 710 16 Ostravi — Slezská Ostrava
Sóibpub
Bc. Richard \'crcš. starostu
Bc. Richard \'crcš. starosta
Ing.
(')ndi'cj
Klučka.
tel.
59k) 410 076.
email:okluckaIaSIC/skacx. \cdouci odboru investic a
strategického rozvoje Úřadu městského obvodu SIL—Aká
Ostrava

Yvona ()ssox'á. tcl. 599410054. email: yossoxzt'u 51c15kuxz.
referent ugcndy 11]\C.\'11Č111 \'ýgtuvh) (lindu městského obxodu
Sie/Skit Ostraxa
bankovni spojcni:
C'csku spoi'itchtzi. at>.
číslo účtu:
2774649322359 0800
Cislo smlotn _\':
1.\'\7 ()()4X 21
pro potře/n' i'_t'.\'mi'eni' daňových dokladu při/vinou nebo :mi/uci tic/ram

Ing. Roman Fildán
sídlo:
F_wická osoba podnikající dlc živnostet
doručox aci adrcsa:
ID dutou“ schránky:
Aislupcc:
\‘c \'čccch squvnich a technických:

160:

|

nu ,slmm3 jedná/ako objednatel. (Iti/ujeli „Objednatel“
a

s '\ »
mqucff
lng. Romain Fildím
Ing. Roman Fildz'm

75379007

DIČ:
bankovni ustav
Čislo ÚČÍUŽ

jc plátcem DPH:
čislo smlouvy:

ano
..................

nu .s‘lrum’ dru/Iéjuko :lmmvild (ÍÚ/th'll „Zlmtavitel“
umu ii'zijí mic uwdcnóho dno. mčsicc Lt roku tuto smlom u 0 dílo (dálcjcn ..Smlmn'a“)
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Článek |.
Základní ustanoveni

I0

].

Smlmni stran_v prohlašují. že jsou zpusobile uza\řit Smlou\u. stejně jako zpusobile nabývat
\ ramci pra\ ního řadu \ lastnim jednaním prin a a povinnosti.
Tato Smlotn aje U/avřena na základě \ _vsledku \ _vběro\ eho ří/eni na \ eřejnou Alka/ku pod na7veín

„Náves Heřmanice. ul. K Návsi (PD+AD+IČ)“.
Předmětem je zejmena v_vřešení uspořádání a funkční \_\-'uZití prostranshí před kostelem.
propojmaeiho chodníku. zadního s\ ahu a parko\ aciho stani \ centru Heřmanic na Sle/ske (Ž).stra\ě.
K reali7aei tohoto ?aměru je třeba. abv měl objednatel příslušnou dokumentaci a zajištěnou
inženýrskou činnost. \' případě související dotace je zhotovitel po\inen 7apracovat podminky
dotačního titulu do projektove dokumentace (např. dotace / SFŽP — statni t'ond 7i\ otniho prostředí ).
Za tímto účelem uzavírají smluvní strany tuto Smlouvu.
4. Zhotovitel prohlašuje. Ze je odborně zpusobilv k zajištění předmětu plnění podle Smlotny. že má
vsechna podnikatelská opravneni potřebná k provedení zava7ku 7e Smlouvy a že i \ dalším je
oprávněn provest zínazk) ze Smlom \.
Zhotovitel prohlašuje. že se \ plnem ro7sahu seynainil s rozsahem a pmahou předmětu Smloln \.
že mujsou 1nám_\ \eskerc technickě. k\alitati\ní a jiné podmínky ne/bvtnč k realizaci zavazku ze
Smlom \ a že disponuje takovými kapacitami a odbornými malostmi. ktere jsou k provedení
niva/ku ze Smlom \“ tie/b_vtne.
6. Zhotovitel se zavazuje. že po celou dobu platnosti Smlouvy bude mít sjednanu pojistnou smlouvu
pro případ [pUSOanl škody ()bjednateli nebo třetí osobě do \ vse pojistněho plnění nejmene ve výši
25 "u lceny za dílo be/ daně / přídane hodnot)“ (DPH). ujednane \ čl. lll. Smlouvy. kterou
kd_\'koli\ na požádání předloží zastupci ()bjednatele.
7. Smluvní strany prohlašují. že předmět Smlouvy není plněním nemožným. a že Smlouvu u/avřel_\
po pečli\em x\ažení \ sech možných dt'isledku.
8. Smluuíí stran) timto prohlašují. že skutečnosti uvedene ve Smlotně nepovažují za obchodní
tajemství ve sm_vslu „* 504 ()běanskěho zakoniku a udělují svolení k jejich v_vužití a /\ eřejnění be/
stano\ ení jakýchkoli dalšich podmínek.
9. Zhoto\ itel bere na \ ědomi. ke Objednatel muže b_\f't po\ inen zveřejnit či zpřístupnit obsah Smlou\_\
či další sou\ isející informace na zaklade příslušných právních předpisu.
10. Smluvní strany prohlašují. že osoh_\ podepisující Smlom ti jsou k tomuto jednaní opra\nčn_\.
:1I

3.

Článek ||.
Předmět a účel Smlouvy
[.

Zhoto\itel se /£1\'£VLl_lC pro (')bjednatele prov est na svuj naklad a na svě nebezpečí dilo na/vane
Náves Heřmanice. ul. K Návsi (Pl)+AD+lČ)“. spočívající \e /ltt)tt)\ ení projektmých
dokumentací a inženýrských činností níže \ teto smlouvě speciliko\an_\“ch. Pokladem pro
v_\pracovaní projektové dokumentace je architektoníčko—urbanistická studie „\'eřejnč prostranství
Heřmanicke nth si a blízkého okolí“ / dubna 2020. kterou 7pracovala společnost Kamil Mrva
Architects sro se sídlem Zíihumenni 1358. 742 3| Kopřivnice.
líčelcm Smlotn \ je zajištění \_\fpracovaní projektových dokumentací a inženýrských činností
souvisejících se /amčrem akce „Náves Heřmanice. ul. K Návsi (PD+AD+I(“)“.

Předmětem plnění díla je \'varaeovaní projektové dokumentace pro
A. k'7emní ro7hodnuti (leR)
B. Stan ebni po\ oleni (DSP)
('. Provadění stavby (DPS)
D. lnžcnýi'ska činnost (IČ)
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včetně zajištění \ý'konu šouvišejicí inzenýrškc ěinnoští \ěctně zajištění zahájení územního a
stavebního řízení a zajištění výdaní pravomocného rozhodnutí o umístění štavbý a štavebního
povolení.

A. Projektová dokumentace pro územní řízení (dále také „DÚR“)
-

Projektova dokumentace pro územní řízení bude /pracovana dlc zakona c. 183 2006 Sb.. o
územním planovani a štav ebním řadu. ve znění pozdějších prcdpišu (dale take ..sta\ební
zakon"). dle šouv išcjicich provaděcích predpisu a v_vhlašek k totnuto zakonu. ve znění
pozdějších predpisu a dle všech priloh \ těchto dokumentech citovaných.

-

Souěaští teto projektove dokumentace tDL"R) bude:

.

-

geodetické zaměření rešeneho uzemi (polohopiš. výškopiš) věetně zaměření všech
inženýrských sítí.
.
dokladý o projednání š rozlíodujicimi organý a organizacemi ve smýšlu štavebního zákona
a dle požadavku objednatele a budoucího uživatele.
.
propočet stavby členěný dle jednotlivých stavebních objektu.
Koncept DL'IR zhotovitel objednateli preda \ lištínne podobě \c jednom vyhotovení.
Projektová dokumentace (DCR) bude objednateli předana \ elektronicke podobě. a to
následovně:
.
lx (Y'DtDVDt-ROM š kompletní DCR \ elektronicke podobě. a to textová Čašt \ c formatu
kompatibilním š programem Microsoft WORD a výkresova cašt ve formatu
kompatibilním š programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dvvg).
.
1.\ CD( DVD )-RO.\1 š kompletni DL'R v elektronicke podobě. a to textová cast \ e tormatu
kompatibilním š programem Microsoft WORD a \ýkrcšova část ve formatu
kompatibilním
š programem Adobe Acrobat Reader (*.pdí). příp. po dohodě š objednatelem v jinem
formatu.

B.
-

Projektová dokumentaci pro stavební povolení (dále také „DSP“)
Projektová dokumentace pro stav ební povolení bude zpracov ana dle zakona ě. 183 2006 Sb..
o územním planovani a štav ebním řádu. ve znění pozdějších předpisu (dale take „stavebni
zakon“). dle provaděcích předpisu a v_vhlašek k tomuto zákonu. \ e znění po7dějších předpišu a
dle všech priloh v těchto dokumentech citovaných

-

Soucaští teto projektove dokumentace (DSP) budou:
.
doklady o výšledcích jednani š příslušnými organý a organizacemi \e šmýšlu štav cbniho
zakona a 5 ostatnimi uěaštníký řízení včetně zapracov ání podmínek z vydaných
pravomocných rozhodnutí do DSP (rozhodnutí o kaccní atd.|. abý mohlo být vydáno
pravomocně stavební povoleni.
.
pro zpracování DSP provede zhotovitel veškere nezbýtnc pruzkumnc prace (výr'škopišne
a polohopišne zaměření a to v rozšahu nutnem pro řadně zhotov ení DSP.
.
oceněný rozpočet štavbý ěleněný dle jednotlivých stavebních objektu. ěašový
harmonogram trvale a provizorní dopravní značení odšoultlašene dopravní komisi.
\" případě. že stavební objekty nepodlehajicí stav cbnimu povolení nebudou zpracovaný do
podrobnosti pro možnou realizaci. šoucaští DSP i dopracovani těchto štavcbních objektu.
vě. ro7poětu. popr. budou t_vto štav ební objektý přiložený do DSP zc stupne DCR.
. rešení venkovního prostoru \ěetně verejneho osvětlení. parkovacích iníšt. dopravního
značení a zeleně.

—
-

Koncept DSP Zhotovitel preda ()bjcdnatcli v lištinne podobě vejednom v_vhotoveni.
Projektoui dokumentace (DSP) bude ()bjednatelí předána \ elektronicke podobě. a to
následovně:
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Ix CDi D\'D)-R().\l s kompletní DSP v elektronicke podobě (podepsana zhotov itelem). a
to textova část ve formatu kompatibilnítn s programem „\íicrosolt WORD a výkresova cast
ve torinatu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dvv'g).
l\ (D(DVDl-ROXl s kompletní DSP \ elektronicke podobě (podepsana zhotovitelem). a
to textova čast ve formatu kompatibilním s programem Microsoft WORD a v'ýkresova čast
ve formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf). příp. po dohodě
s objednatelem v jinem formatu.

Projektová dokumentaci pro provádění stavby (dále také ,,DPS“)

-

Projektová dokumentace pro provadeni stavby bude zpracována v souladu se zakonem e.
137 2006 Sb. o veřejných zakazkach. ve znění pozdějších předpisu. v souladu s vyhláškou ě.
230 2012 Sb. kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejně zakazky na stavební
prace a rozsah soupisu stavebních prací. dodávek a služeb s výkazem výměr. ve znění
pozdějších předpisu. v souladu s v_vhlaškou č. 499 2006 Sb.. o dokumentaci staveb. ve znění
pozdějších předpisu a v souladu s vyhláškou c. 268 2009 Sb. o technických požadavcích
na stavby. ve znění pozdějších předpisu. Projektová dokumentace pro provadeni stavby bude
obsahovat všechny nalezítostí stanovene stavebním zakonem a souvisejícími provaděeimí
předpisy a vyhlaškamí k tomuto zákona. ve znění pozdějších předpisu.

-

Soucasti teto dokumentace (DPS) bude:
podrobná dokumentace se specifikaci standardu materialu a výrobku. ktera bude zahrnovat
podrobný popis. technické parametry a ostatní charakteristiky polozek / výkazu výměr.
.
položkov'ý rozpočet stavby bude podepsaný autorizovaným projektantem. členčný
podle jednotného ceníku stavebních prací v aktuální cenové úrovni roku. Položkový
rozpočet bude doložen i v elektronické podobě ve formátu XML a ve formátu .\'l.S.\'.
Pokud budou v' položkovém rozpočtu uvedený položky charakteru soubor nebo
komplet. musí být k použitým jednotkám připojena jejich přesná specifikace a
zpusob jejich ocenění. Pokud budou použity vlastní položky. které nejsou definovány
\ použité cenové soustavě. bude uvedena také jejich přesná specifikace a způsob
ocenění.
.
zatřídění jednotlivých stavebních objektu. případně jejich častí. dle Standardní klasíiíkace
produkce CZ-CPA. ('(-(“Z. ('Z-CPY.
.
v případě. že správ cí síti požadovali ve svých v_v'jadřeních chráničky nebo bude-lí DPS
vyžadov at přeložky inženýrských sítí. budou tyto obsaženy a odsouhlaseny spravci sítí
v DPS.
.
zasady organizace v_v'v-stavby. \ č. situace staveniště a přechodneho doprav ního značení (dale
jen ..ZO\""). ktere bylo už ve stupni DSP projednáno a schvaleno pracovni skupinou
organizace řízeni dopravy (()ŘD) bude tvořit přílohu DPS. V případě. že by došlo ke změně
Z()\'. bude změna take doložena do DPS.
.
nedílnou součástí DPS bude řešení bezpečnosti práce. bezpečnosti technických zařízení
i pracovního prostředí. které bylo již soucasti DSP. Požadavky. včetně specilikace všech
platných prav nich předpisu týkajících se BOZP. budou \ potřebnem rozsahu dle charakteru
stavby uvedeny a popsany v souhrnně technicke zprávě DPS.
.

D.

Inženýrská činnost
Předmětem inženýrské činnosti bude zajištění potřebných vyjádření a stanovisek dotčených
orgánu a spravcu inženýrských sítí a zajištění patřičných pov oleni stavebního úřadu.
Soucasti zavazku Zhotov'itele je provedení komplexní inženýrske čínnosti. ;] dale zajištění
vydaní pravomocného územního rozhodnutí a stav cbního povoleni. Komplexní inženýrska
Činnost zahrnuje zejmena zajištění všech nezbytných stanovisek a rozhodnutí dotčených
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sprayních orgánu. stanoy ísck \'lastníku \'cí'cjnc dopraýní a tcchnickc ínli'astruktury k možnosti
a lpusobu napojcní. stanoyisck \ lastníku ncbo sprtiýcu k umístění stayby a k proytidční prací
a činností \ dotčcných ochranných a bczpcěnostnich pasmcch. Soucasti iannýrskc cinnosti jc
i \ypracoyaní nmrhu žádostí o pripojcní k ínžcnýrským sítím sloužící jako podklad pro
možnost uzaýí'ění smlm o pripojcni k distribuční soustayě. L'zayí'cni \'lastních smluv o
připojcní k distribuční soUsta\ c /aji_'st'ujc ()bjcdnatcl samostatně.
(dalc jen „Dílo" Ci „Předmět plněn/““).

3.
4.
5.

6.

_lcdnotliýě stupně projcktoýě dokumentacc (DC'R. DSP. DPS) budou ob_icdnatcli dodaný takc \—
tištěné podobě. a to \“ 6 vyhotoveních (každc \'yhotm cní projcktmc dokumcntacc budc opatřcno
autorizačním razitkcm a podpiscm opray něnělio projektanta).
Zholm itcl sc 7aya7ujc Dílo pro ()bjcdnatclc proyěst s potřcbnou pCCí \ ujcdnanCm Casc a obstarat
\'sc. co jc k jcho proy cdcní potrcba.
Zliotoýitcl sc /a\azujc Dílo pro (ijcdnatclc proyěst \ ronahu a za podmínck ujcdnaných ýc
Smlouy ě.
Za uěclcm splnění Prcdinětu plnění ()bjcdnatcl udělil Zhotoyitcli plnou moc. zcjměna k zajištění
vydání pravomocného u/cmního rozhodnutí a stay cbnílio poy olcní. Zhotoy itcl budc Objcdnatclc
intormoýat o pruběhu sprauiícli & jiných í'í/cni \'itahujícicli sc k Dílu. /cjměna o podaných
námitkách a možnosti podat odyolaní proti \ydanCmu spraýnímu m/hodnutí.
()bjcdnatcl sc zayuzujc Dílo \“ souladu s ěl. \'l. Smlouvy přcylít a zaplatit za něj Zhotoy ítclí ccnu
dlc čl. II]. Smlouyy.

Článek Ill.
Cena za Dílo
].

Celková cena za Dílo jc stanoýcna \c smyslu nabídky Zhotoyítclc. jako maximálně pripustna a
platná po cclou dobu rěali7acc Přcdmětu plnění. tj do doby splnění zayazku Zholoyitclc. jako ccna
smluýní. ktcroujc možné přckroěitjcn za podminck stanoycných \'c Smlouyě. a činí Častku yo \ ýsí
476 400.00 Kč + DPH. tj 576 444.00 Kč vč. DPH. príěcmž ceny za jednotlivé části Díla dle čl.
ll. odst. ] Smlouy ý jsou naslcdujicí:

Předmět plnění W

Cena bez DPH v Kč DPH \“ Kč

PD pro územní řízení (DCR)
PD pro staycbíoyolcní (DSP)

.

PD pro proyadění stavby (DPS)

2.

3.
4.

Cena vč. DPH v Kč

333 480.00

l

70 030.80

403 510.80

J);ŽQUDU

\

20 008.80

ll5 288.00

_3 820.00

i

DS 002.20

‘-

5 002.20

lnžcnýrska Činnost (IČ)

.

2.“: 020.00

Cena celkem

[

476 400.00

100 044.00

.

77

287822.720 W * W
28 822.20

\

576 444.00

Dan 7 přidané hodnoty (DPH) budc stanm cna \“ uktualní \ýší dlc praýnich prcdpisu platných kc
dni zdunítclněho plnění a \'yplýya-li to / platně lcgislatiyy. Zhotmítcl odpoýída za to. Zc sazba
DPH jc stanoycna y souladu s plutnými práuiímí prcdpísy.
Součástí sjednané ceny za Dílo jsou veškeré práce. služby a dodávky. poplatky a jiné náklady
nezbytné pro řádné a úplné provedení Díla.
Ccna /a Dílo zahrnujc \'cškcrc potrcbnc naklady spojcnc s rcalízací Prcdmětu plnění (mimo jiné i
naklady nu pojištění. bankoyní garance. poplatky a sprayní poplatky. po§to\'né. spoluprací
s koordinátorem BOZP. staycbně-tcchnickě podklady a pruzkumý. sondy atd.). Dojdc-lí při
rcali/aci Díla kjakýmkoli /měnam. doplňkum ncbo rozšíření Přcdmětu plnění \'yplýyajícím
/ podminck při proyádění Díla. ktcrc Zhotoyítcl ncmohl uni na zaklade“ s\ ých odborných znalostí
prcd\idat_ jc Zliotoyitcl poyíncn prostt soupis těchto změn. occnít jc a prcdložit tcnto soupis
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/astupci ()bjednatele \e \ecech technických. Pokud tak Zhotov ítel neučiní. má se za to. že prace a
doda\ k_v jím realízmane b_\l_\ \ ujednane cene za Dílo zahrnuty. Provedení víceprací musí b_\"t
vecne i cenov & odsouhlaseno (_)bjednatelem i Zhoto\ ítelem. a to před j cjích provadením. a uprav eno
\ dohodě o zmene [auuku ke Smlouve. v souladu se zakonem &. 13—1 2016 Sb.. o 7ada\aní
\ eřejný ch Lakazek. \ c mení pozdejsích predpisu (dale jen „Zlí/wm () zadávání veřejných zakázek" ),
\' případě. že Zhotovitel neprovede prace. ktere jsou Předmětem plneni. tj. mene—prace. at' uz
/ dttvodu objekthních. technických nebo (jeho stran). bude Zhotovitel povinen s ()bjednatelem
jednat o změně ro7sahu Díla a jeho cene. \' prípade meneprací bude cena Díla. resp.jeho Částí.
ponížena o nepro\ edene prace u uzmřena dohoda o změně zin azku ke Smlotn &. týkající se zmenv
rozsahu Díla a jeho cen_\'.

Článek IV.

].

Dílo Zhotovitel provede postupne. po castech. \ tomto pořadí:
1.
dokumentace pro \_\daní rozhodnutí o umístění stavby \ Č. inženýrské Činnosti a zajištění
zahajeni u/emního rizeni.
ll.
projekto\a dokumentace pro vydání stavebního povolení ve. inženýrské činností a
yajištení zahajeni stavebního rí/ení.
lll.
projektov a dokumentace pro prot adení stavbv

I»)

Provádění Díla, doba a místo plnění Smlouvy

Soucasti dokumentace pro vydání royhodnutí o umístění stavby je kompletní dokladova east. ktera
bude obsahmat vyjadreni. stanoviska a ro/hodnutí dotčených organu statní spra\ _v. účastníku
rízení. spravcu technicke a dopranní inlrastruktur_\. která budou nezbytna pro \_vdaní rozhodnutí o
umisteni sta\ b_v. Soucasti projektové dokumentace pro \ _vdaní stavebního pm oleni bude dokladovat
cast. která bude obsahovat \ _vjadrcni a stano\ íska dotčených orgánu státní správy. účastníku řízení
a sprawu technicke a dopravní infrastruktury. ktera budou nezbytna pro vydání sta\ ebního
pmolení. Soucasti projektove dokumentace pro pro\adení sta\ b_\ bude dokladma east obsahujíci
listiny uvedene \ predchozich d\ou \etach tohoto odstavce a dále ocenene a neocenene soupisy
sta\ebních prací a dodávek s \ vkaYem \ _vmer.
Zhotovitel se 7ava7uje Dílo pro ()bjednatele predat \ souladu se Smlouvou \ nasledujicich
termínech:
I. termin predani kompletního pracmního na\rhu projektove dokumentace pro \vdani
ro/hodnutí o umisteni stavby k pripomínkmaní \ elektronické formě ze stran) ()bjedttatele:
do 4 týdnu ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.
ll. termín predani kompletní odsouhlasene projektové dokumentace pro vydání ro7hodnutí o
umístění stavb_v včetne kompletni dokladovc casti a předání oznámení o /ahajeni u/emního
ří/eni:
do 12 t_vdnu ode dne nabytí účinnosti Smlou\_v.
Ill. termín predani kompletního pracovního navrhu projektove dokumentace pro \_vdaní
stavebního povolení k připomínkování \ elektronicke forme IC strany ()bjednatele:
do 1 týdnu ode dne nabytí právní moci rO/hodnuti o umístění stavby.
l\»'. temíín predani kompletni odsouhlasene projektové dokumentace pro vydaní stavebního
povolení \eettíč kompletní dokladove casti a předtím oznameni o zahajeni stav ebního řízení:
do 4 týdnu ode dne nabytí prin tíí moci ro/hodnutí o umístění stavby.
\, termín predani kompletního pracovního navrhu projektme dokumentace pro provadeni
stavbv k připomínkmani \ elektronicke l'onne ze strany ()bjednatcle:
do 1 týdnu ode dne nab_vtí prin ni mocí stavebního pov olení.
\'l. termín predani kompletni odsouhlasene projcktm e dokumentace pro provadeni stavby:
do 2 t_vdnu ode dne nabytí právní moci stav ebního povolení.
\'ll. termín predani pravomocneho uzcmního ro/hodnuti a pravomocneho sta\ebniho po\olení
Díla není stanov cn. Na dokončení a převeti těchto částí plnění se vtahuje Cl. \'l. odst. 1 a
odst. 3. 4. 5 (přiměřeně),

3.

BTM Smlouva o dílo — Naves Heřmamce ut K Navsr iPD+AD+lC>

OSTRAVA! ! !

SLEZSKÁ OSTRAVA

7 “
4

Satutarni město Ostrava
městský obvod Slezská Ostrava

3 m | O U va

úřad městského obvodu

'JI

'lermín predani je splnčn tehdy. pokud alespon poslední den lhuty je obema smluvními stranami
podepsan předávací protokol o převzetí časti Díla dle čl. \'l. odst, 3 Smlouvy o předání časti Díla
s vyhradou nebo bez vyhrad dle čl. \'l. odst. 5 Smlouvy.
4. Místem. kde thotovitel předa dokončene Dílo. resp. jeho časti ()bjcdnateli. je odbor investic a
strategickeho rozvoje. [ČN/10b Slezska ()strava nachazejici se na adrese namesti Jurije Gagarina
] 1% 4. Ostrava — Slezska Ostrava.
Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a požadavky ()bjednatele. _]tll\'0Ž i připomínky a
požadav ky spravcu technické & doprav ní infrastruktury. inzenyrskych síti. dotčenych organu statní
spravy a ostatních dotčenych subjektu. uplatnčnc prostřednictvím ()bjednatele.
6. Zhotov ítel je povinen při provadeni Díla prubčžnč konzultovat s ()bjednatelem navržena řešení. a
to i na osobních schuzkach \ sídle ()bjednatele. aje povinen dodrzov at zava/na ustanov ení ČSN.
pravni. hygienicke. bezpečnostní a požami předpisy. příslusne zákony a související prov'adčct
\ _v'ltlašky. ktere se tykaji jeho činnosti.
7. Zhotovitel je povinen bez zbytečnelto odkladu písemnč či elektronicky upozornit Objednatcle na
následky takovych rozhodnutí a ukonu. ktere jsou zjevne neučelne nebo ()bjednatele poškozují.
8. Zjisti-li Zhotovitel při provadeni Díla skryte překaZky bránící řadnemu prov edení Díla.
znemozt'tujíci provest Dílo dohodnutym zpusobem. je pov ínen to bez odkladu písemnč či
elektronicky tdatov ou schránkou) oznamit ()bjednateli a navrhnout mu další postup.
9. Zhotovitel je povinen zajistit. aby veskere odborne prace provedli zamestnanci Zhotovitelc
s příslušnou kvalitikací. příp. jine osoby povčřene Zhotov itelem s příslušnou kvalitikaci.
IO. \' případe. ze ()bjednatelí vznikne v pripravne ram stav by povinnost určit koordinatora BOZP dle
zákona Č. 309 2006 Sb.. kterym se upravují dalsi požadav ky bezpečnosti a ochrany zdraví při prací
v pracovnčpravních vztazích a o zajisteni bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
t.toskytov'aní sluzeb mimo pracovnčprav ní vztahy (zakon o zajisteni dalsích podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při prací). ve zneni pozdčjsích předpisu. je Zhotovitel povinen koordinátorovi
poskytnout potřebnou součinnost potřebttou k tomu. aby koordinátor mohl splnit sve povinností.
ll. Zhotovitel zajistí a provede připadne stavebnč-technicke prUzkumne prace \ jím stanovenem
rozsahu jako podklad pro vlastní navrhovou praci. Rovnčz vysledky techto pruzkumu budou
předany ()bjednatcli.

Článek v.
Jakost Díla
].

2.

Zhotovitel se zavazuje ktomu. ze vlastnosti provedeneho Díla. resp. jeho častí. budou dav at
scltopnost uspokojit stanov ene potřeby. tj. využitelnost. bezpečnost. bezporuchovost.
hospodárnost. při dodržení zasad ochrany životního prostředí. T} budou odpovídat platne pravní
uprav &. ("SN (českym technickytn nonnam) a Smlouvč.
Zhotovitel je povinen postupovat při provadeni Díla \ souladu splatnymi pravními předpisy
souvisejícími s návrhem staveb a vystavbou. podle schvalenych technologickych postupu
stanovených platnymí i doporučettyv'mi českymi nebo evropskými technickymí normami a
bezpečnostními předpisy. v souladu se současným standardem upouZívanych technologií a
postupu pro tento typ stavby tak. aby dodržel smluvenou kvalitu Díla. Dodržení kvality všech prací
a dodav ck sjednanych ve Smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjistene vady a nedodčlky
je povinen Zhotovitel odstranit na sve naklady.

Článek VI.
Dokončení a předání Díla
].

Zaivazek Zhotovitele provest Dílo. resp. jeho částí dle čl. l\". odst. 3 body ll.. l\'.. \'l.. \'ll.
Smlouvy. je splnčn jeho. resp. jejich. řadnym dokončením a předaním. Kazda čast Díla se považuje
za řadnč provedenou. jestliže nebude při převzetí vykazovat zadne vady a nedodčlky a Zhotovitel
přcda ()bjednateli veskere požadovane listitty a doklady dle čl. \'l. odst. 4 Smlouvy
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Zhotovitel o/namí písemnč ()bjednatelí nejpozdeji 3 dny po dokončení časti Díla. že je příslusna
odsouhlasena čast Dila připravena kpředam. Přejimaei řízení o předani přislusne časti Díla
Objednatel zahaji nejpozdeji do 5 dnu od obdržení písemneho oznamení Zhotovitele a ukončeno
nejpozdeji do ll) dnu ode dne jeho zahajeni.
() předaní. tj. o odev zdaní a převzetí každe časti Díla dle čl. l\'. odst, 3 body 11.. l\".. \'l.. \"11.
Smlouvy. pořídí Objednatel se Zhotovitelem zapis o jejím předani (dale jen „Předávací
protokol"). podepsany zástupci obou smluvních stran. a to ve 2 stejnopiseeh. kdy kazda smluvní
strana si ponechá 1 takovy stejnopis. Předavaeí protokol bude obsahmat soupis případných vad
a nedodčlku příslusne časti Díla s termínem jejich odstraneni. delku 7aruky. Pokud ()bjednatel
odmita čast Díla převzít. uvedou smluvní strany \ Předavaeim protokole s\a stanoviska a jejich
oduvodnčni a dohodnou náhradní termín předani. Zhotovitel a ()bjednatel jsou dale oprz'ívnčni
uvest \ Předavacím protokole eoko1i\. co budou považovat za nutne.
Při předaní každe odsouhlasene časti Díla je Zhotov ítel Objednateli povinen předat zejmena listiny
a doklady uvedene \ čl. l\'. odst. 2 Smlouvy. a dale listiny a doklady uvedene v čl. l\'. odst. 11
Smlouvy.
Při předani kazde časti Díla provede Objednatel kontrolu příslušné časti Díla tvčetnč předanyeh
listin a dokladu). kterou nasledne převezme s výhradami. nebo bez vyhrad. Objednatel muže
převzít čast Díla. ktera vykazuje drobne vady a nedodčlky. jež nebrani užívaní příslusne časti Díla.
tj. s vyhradou. \' tomto případe je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodčlky v termínu
uvedenem v Předavaeím protokole.

Článek VII.

__

Iv—

Platební podmínky
Zhotovitel se zavazuje po ()bjednateli nepožadov at před předáním Díla zalohy ani jine platby.
Objednatel uhradí Zhotoviteli ujednanou cenu za Dilo dle čl. 111. Smlouvy. a to postupně ve výši
odpovidajici přislušne časti Díla. která bude dokončena a předána dle čl. \'l. Smlouvy.
Podkladem pro úhradu ujednane ceny za Dilo. resp. jeho jednotlivych časti. dle čl. Ill. Smlouvy je
vyúčtovaní označeno jako laktura. ktere bude mit iialežitosti danoveho dokladu dle /akona
č. 335 2004 Sb.. o dani / přidané hodnoty. ve zneni pozdějších předpisu (dále jen „Zákon o

ls)

DPH“). (dálejen .. Faktura '“).

Faktura musi krome náležitostí stanov eny'ch platnými prav ními předpisy pro daňový doklad dle š"
29 zakona o DPH obsahovat i tyto Udaje:
a) číslo Smlouvy a datum jejiho uzavřeni.
b) předmčt Smlouvy. jeho přesnou specitikaei ve slovním vyjadřeni (nestačí odkaz na číslo
Smlouvy).
c) obchodni lírmu. název či jméno a příjmení. sídlo. IČO a DK" Zhotovitele.

d) nazev. sídlo. IČO a DIČ" (j)bjednatele.
e) číslo a datum vystav ení Faktury;
ll lhutu splatnosti Faktury
g) označení banky a číslo účtu. na ktery ma byt zaplaceno.
h) označeni osoby. která Fakturu vystavila. včetne kontaktního telel'onu.
Přílohou každe Faktury bude kopie Předav aciho protokolu pro příslušnou čast Díla.
Zhotovitel bude Dilo lakturovat prubezne dílčími l—jakturami. Smluvní strany se dohodly. že 90%
z celkove dílčí eeny časti Díla dle čl. 111. bude uhrazeno po předani dílčí odsouhlasene časti Díla
dle čl. l\='. odst. 3 body ll.. IV. Zbývajících l()"„ / celkov ých dílčích een bude uhrazeno po předání
územního rozhodnutí a stavebního povolení s nabytím pravní moei pro konkretni čast Díla dle čl.
l\'. odst. 3 bod \'ll.: nebo bude tato částka uhra7ena. pokud ke splnění této podmínky bez zav inčni
na straně Zhotov itele nedojde do (» mesicu od předaní související časti Díla dle čl. IV. odst. 3 body
ll.. l\'.
Zhotov ítel je opravnčn vystavit Fakturu do výše ceny přislusne časti Díla dle čl. Ill. Smlouvy den
po dni provedeni příslušné části Díla. resp. po jejím dokončení a předani ()bjednateli a převzetí
()bjednatelem dle čl. \'1. Smlouvy.
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6.
7.
8.

9.

lí).
ll.
12.
13.

l4.

Dnem zdanítelneho plnění je den předání u prevzeti prislusne částí Díla bez vad a nedodělk
u nebo
dokončení u předáni s v_v'hradou dle čl. \'l. odst. 5 Smlouvy.
Smluvní strany si ujednaly. že platba bttde provedena bezhotovostně na číslo účtu
uvedene
\ záhlaví Smlouvy. není-lí dale stanoveno jinak. nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
Smluvní strany se dohodly. že úhrada v_v stavene Faktury bude provedena na číslo účtu
uv edcne
Zhotovitelem ve Fakture bez ohledu na číslo LlČlu uv edene \ zahlavi Smlouvy. \lusí se však
jednat
o číslo účtu zveřejnčne zpusobem umožňujícím dálkovy prístup dle ;" % Zákona o DPH.
Zároveň
se tnusí jednat o učet vedeny v tuzemsku.
Lhuta splatnOsti každe Faktury je 30 dní od jejího doručení. príp. dojití. ()bjednateli.
Povinnost
()bjednatele zaplatit je splněna dnem odepsání prislusne částky z účtu ()bjednatele ve prospěch
učtu Zhotovítele.
\' prípadě prodlení ()bjednatele s placením Faktury mttže Zhotovitel uplatnit zákonny úrok
z prodlení.
Zhotovitel zašle čí osobně doručí Fakturu ()bjednateli \ souladu s čl. XII. odst. 5 Smlouvy.
Stane-lí se Zhotovitel nespolehlivym plátcem ve smyslu š" ltloa Zákona o DPH. je povinen
neprodleně tuto skutečnost sdělit ()bjednatelí.
Pokud se stane Zhotovitel nespolehlívym plátcem daně dle š lllóa Zákona o DPH. je Objednate
l
oprávněn tthradít Zhotov ítelí za zdanitelne plnění částku bez DPH a uhradu samotne DPH prov est
přímo na účet správce daně v souladu s _5 10% Zákona o DPH. Zaplacení částky ve vyší DPH na
účet správce daně Zhotov itele a zaplacení Zhotovitelí ceny za provedení částí Díla bez DPH bude
považovt'tno za splnění závazku ()bjednatcle uhradit sjednanou cenu za prov edení prislusne částí
Díla.
Objcdnutcl je oprávněn před uplynutím lhuty splatnosti vratit Fakturu bez zaplaceni. a to v případě.
kdy Faktura neobsahuje potrebne naležítostí nebo má jine závady \ obsahu. \v'e vrácene Faktuře
musí Objednatel uv est duvod vracení. ()právněnym vracením Faktury přestává běžet pttvodní
lhuta
splatnosti. (Íelá lllUlLt splatností běží znovu ode dne doručení. přip. dojití. opravenč nebo nově
vystav enč Faktury.

Článek vm.
Odpovědnost za vady a záruka za jakost
].

'Iu

IV

Zhotovitel se zavazuje za kvalitu. funkčnost a úplnost Díla prov edeneho na základě Smlouvy. dále
se zavazuje. že Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami Smlouvy a že jakost prov'edenyeh
prací. jsoueích předmětem Díla. bude odpovídat technologickým nonnam a platným právním
predpisum \ době realizace Díla.
Zhotov ítel se zavazuje. že v záruční době bude Dílo /pusobilč k použití pro ujednany' . přip. obvykly
učel. u zachová si ve Smlouvě ujednane. jinak obvykle vlastností.
3. Vzhledem k tomu. že je Dilo predavano po částech. běží záruční doba samostatně pro každott
samostatně předanou čast Díla. Zhotovitel poskytuje na každou část Díla záruku v délce 24
měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání příslušně částí Díla ()bjednateletn na základě
Předávaciho protokolu dle Smlouvy. Běh záruční doby pro příslušnou část Díla se prodlužuje o
dobu. po kterou bude trvat odstrai'íovaní vad Zhotovítelem.
4. Jestliže se \ záruční době vyskytnou na části Díla vady. je Objednatel povinen t_vto u Zhotov
itele
reklamovat písemně prostřednictvím reklamačního protokolu. a to bez zbytečneho odkladu po
jejich zjištění. \' reklamačním protokolu musi byt vady popsány a uvedeno. jak se projev ttji.
V reklamačním protokolu dále muže Objednatel uvest sve požadavky. jakym zpusobem požaduje
vadu odstranit. (i)dstranční v_vtčenyeh vad prov edc Zhotovitel bezplatně. Stejne účinky jako vytčení
vad v reklamačním protokolu má i předáni částí Díla s vyhradami dle čl. \f'l. odst. SSmlouvy.
Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnu od obdržení reklamace písemně oznamit
Objednateli. zda jeho reklamací uznává. či neuznává. přičemž uvede duvod. proč reklamací
neuznává. Pokud tak Zhotovitel nettěiní. má se za to. že reklamaci ()bjednatele uznává.
6. ()dstranční vady Zhotovitel prov ede bez zbytečneho odkladu. nejpo/dčji do 7 praeov ních dnu ode
dne dojití. príp. doručení reklamace,
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Neshodnou-lí se smltnní strain} \ otazee uznatelností reklamace. nese naklady na odstranění
reklammane \'adý \ tčehto sporných pripadech Zhotmítel až do pripadneho ro/hodnutí soudu.
Prokaže-lí se. že Objednatel reklammal \adu neopra\nčnč. je Objednatel po\ínen uhradit
Zhoto\ itelí \ eškere jemu \' souýislostí s odstrančním \ad_\' \'/níklč nakladý.

8.

Reklamací lze uplatnit nejpo/dčjí do posledního dne zuruční dobý. přičemž i reklamační protokol
odeslaný Objednatelem \' poslední den záruční doby se pm aZuje ya \ čas uplatnčnou reklamaeí.

9.
10. Odstraněním \ad není dotčen narok Objednatele na smltoní pokutu a náhradu ujmý.
ll. ijednaní upra\ ující záruku za jakost ne\ _\'lučují xakonnou upraýu pra\ / \'adneho plnční obsaženou
\ Občanském zákoníku.

Článek IX.
Náhrada majetkové a nemajetkové újmy
].
2.
3.

VI

4.

.

6.
7.

Náhrada ujmý se řídí uštanoýenímí & 289—1 a nasl (')bčanskeho zakoniku.
ZIioIm'iIcI je po\'inen počínat si při pro\ adční Díla tak. aby nedošlo k nedtn odne ujmč na s\'obodč.
zdraví. 7i\otč nebo na \ lastniet\ í jineho.
Zpusobí-lí Zhoto\ ítel pri pro\*adční Díla Objednatelí Ci jiným osobam škodu. at' porušením
po\*ínností stanoýene zákonem Ci porušením pmínnosti IC Smlou\_\. nahradí škodu ! toho
\zníklou. a to jejim odstrančním a pokud to není dobře možne. tak \ penčzíeh.
Použije-lí Zhoto\ itel při provádění Díla 7moenčncet zamestnance nebo jineho pomocníka. nahradí
škodu jíní zpusobenou stejne. jako b_\jí zptísobíl sam. Tato po\'ínnost Zhoto\'ítele se \'ztahuje take
na jeho prípadne poddodzn'atele.
Nárok na nahradu majetkm'e ujmý (škody) \'zníka \edle naroku na smlu\ní pokutu ujednanou \e
Smlomč a \edle \'e Smlotnč ujednaných po\ innosti.
ZIioIm'iiCI je po\'ínen učinit \'eškera opatření potřebná k od\ raeení škodý nebo kjejímu zmírnění.
LÍloží-lí Objednateli spraýni organ sankcí ra spra\'ni delikt / du\odu porušení nektere / pra\nich
po\ innosti /e straný Zhotm itele. se Zhotoýítel zavazuje uhradit Objednatelí celkovou \ýší sankce
jako náhradu majetko\e u_jmý (škodýl.

Clánek X.
Smluvní pokuty
l.

2.

3.

'll

4.

V prípade. že Zhotmítel nedodrží příslušnou dobu plnční ujednanou \ čl. l\'. odst. 3 Smlonvy.
uhradí Objednatelí smltn'ní pokutu \'e \ýší 0.3 ”u / ujednane ceny za Dílo pro příslušnou čast Díla
dle čl. III. Smlom'ý. ktere se nesplnění termínu týká. a to /.a každý i lapočatý den prodlení. a
Objednatel je opraýnčn tuto smluýní pokutu započíst proti pohledaýce Zhotm'ítele.
\r" případě nedodržení termínu k odstranění reklamo\'ane \adý Ci nedodčlku \ souladu s čl. \'lll.
Smlomý. ktere se proje\ílý \ iaruční dobe—_ je Objednatel opra\'nčn Učtoýat Zhoto\ítelí smltnní
pokutu \e \ýší I. ()()().- KC za každou \'adu. a i za každý i započatý den prodlení.
Pokud Objednatel odstoupí od Sínlotný [ du\'odu dle čl. XI. odst. l písm. e) bod ]. Smlom). je
Zhoto\itel po\'inen 7aplatít smltíýní pokutu \'e \ýší 10% / ujednane een_\ /a celé Dilo dle čl. III.
Smlouvy.
Pokud Objednatel odstoupí od Smlotn'ý [ dumdu dle CI. XI. odst. ] písm. c) bod ll. Smlou\ ý. je
Zhoto\'itel po\ínen laplatil sínlu\ní pokutu \'e \'ýši 10% [ ujednane cen_\ za cele Dílo dle čl. III.
Smlouvy. pokud odstoupení od Smlotn'ý předcházelo stano\ ení dodatečne přímčřene lhutý pro
dokončení a předání Díla nebo jeho části ze strany Objednalele.
\' případě. že \ ramci staýbý realizm'ane dle projektove dokumentace. ktera je předmětem teto
Smlom'ý. bude Objednatel pm ínen uhradit prace a nebo naklady (dale jen \íeeprace) \“ dusledku
porušení nektere / po\ínností Zhotmítele při plnění teto smlou\'_\. je Zhoto\ítel po\inen zaplatit
Objednateli smltn'ní pokutu \e \ýší ll) "a / uhra/enýeh nakladu \'icepraci za každý /jištčný pripad
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s tim. že maximální vyse smluvní pokuty bude v souhrnu činit 20 "„ /e sjednanc ceny Díla bez
DPH dle teto Smlouvy.
6. Smluvní pokuty lze uplatnit kumulativnč.
7. Shora uv edenymi smluvními pokutami neni dotčen nárok Objednatelc na nahradu újmy (skodyt.
8. Smluvní strany prohlašují. že sjednaná vyse smluvních pokut je přimčřena významu utvrzenych
pov innosti.
9. Zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu vyčíslenou Objednatelem \ pisemne vy'zvč zaplatit do 30
dnu od doručení. příp. dojíti. předmčtne v _v' /v_v na účet Objednatele uvedeny ve vy7v č. jinak na účet
Objednatcle uvedeny \ zalilavi Smlouvy.
ll). Zaplacení smluvní pokuty ne/bavujc Zhotovitele pov innosti splnit smluv enou povinnost smluv ni
pokutou utvr/enou.

Článek XI.
Zánik Smlouvy
].

2.
3.
4.
5.

Zpúsoby ukončení Smlouvy:
a) písemnou dohodou smluv ních stran.
b) pisemnym odstoupením nčktcre smluvni strany v případech stanovených Občanským
/akonikem nebo touto Smlouvou.
c) pisemnym odstoupením Objednutcle od Smlouvy /ejmena \ tčchto případech:
l. Zhotovitel neprovádí Dilo nebo jeho část řádnym zpusobem. přičemž jeho postup
nebo dosavadni vysledek provadeni Díla nebo jeho části vede nepochybnč k
prokazatelně vadnemu plnčni.
ll. Zhotovitel je \ prodlení s řádným dokončením Díla nebo jeho části a jeho předáním
Objednateli v dohodnute llíúte.
III. byl proti Zhotoviteli jako dlužníku podan návrh na zahajeni insolvenčního řízeni.
včetnč dlužnickeho navrhu tj. bylo zahájeno insolvenční řízení se Zhotov'ítelem.
l\'. insolvenčním soudem bylo vydano ro/hodnutí o úpadku Zhotov itelejako dlužníka.
Odstoupení musi byt písemné a musí dojit druhé smluvní strane.
Smluvní strany se dohodly. že aplikace ustanov eni _č 259] a š 2595 ()bčanskčho zakoniku se
\ _vlučuje.
Účinky odstoupení od Smlouvy nastavuji dnem jeho dojití Zhotovitelí
()dstoupenim od Smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinku práva a povinností smluvních stran.
Odstoupení od Smlouvy se nedotyka práva na mplacení smluvní pokuty nebo úroku 7 prodlení.
pokudjiž dospčl. práva na náhradu škody \ zniklč / poruseni smluvní povinností ani ujednání. které
má vzhledem ke své pov a/e mvazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy.

Článek xu.
r

Ostatni ujednání
|.
2.

Zhotovitel nemuže bc/ předchozího pisemneho souhlasu Objednatele postoupit svá práva a
povinnosti / teto Smlouvy třetí osobč.
Dílo jako celek i jeho jednotlive části jsou autorským dílem chranenym ustanov cnimi zákona
č. 121 2000 Sb.. o právu autorskem. o pravech souvisejících s pravem autorskym a o /mčnč
nekterych zakonu (autorsky zákon). ve meni po/dčjších předpisu. Zhotovitel prohlašuje. že je
opravnčn poskytnout Dilo nebo jeho části v souladu se Smlouvou k účelu dalsiho roxpracov ání
Díla a realizaci stavby. a take publikace a propagace Díla za sjednanou cenu. a že Objednatel se
stával oprávnčnou osobou k dalšímu využiti Díla nebo jeho časti k účelu dalsiho ro7pracovani Díla
a realizaci stavby. a take publikaci a propagaci Díla. (*)bjcdnatcl je opravnčn poskytnout svemu
připadnemu dodavateli. jako třetí osobč. /hotovcnc Dilo nebo jeho části dle Smlouvy za účelem
jednání vedoucího k dalšímu ro7pracov£mi Díla a realizaci stavby. a take publikací a propagaci
Díla. K tomuto účelu poskytuje Zhotovitel Objednateli licenci k Dilu. a to jak dokončenemu. tak i
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kjeho jednotlivým fázím a částem. s tím. že (,)bjednatel není povine
n licencí vy'uZít. Licence se
sjednává jako bežUplatná se žolilednením toho. že Objedn
atel Zhotovitelí zaplatí ža Dílo \ teto

3.

’JI

4.

.

Smlouvě dohodnutou odmenu. Tímto odstavcem nejsou dotčen
y autorská práva zpracovatelu
podkladove studie k Dílu.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout bezplatný souhlas se změno
u Díla nebo jeho částí. pokud je to
nezbytne pro naplnění uvedeneho ueelu el. XII. odst, 2 Smlou\
y a navrhmane změny jsou
v souladu s právními předpisy upra\ujícííní vystavbu. \'sechny
připadne autorskoprt'ivní nároky
své i třetích osob k Dílu nebo jeho casti. je Zhotovitel povinen
\yř'esit na sve naklady \e prospech
()bjednatele k naplnění vyse n\edeneho učelu dle čl. XII. odst.
2 Smlouvy. L'stanovení tohoto
odstavce nev ylueujc výkon autorskeho dohledu dozoru ani právo
na odměnu za připadne
vypracování upřesnění nebo aktualí'lace projektov-C dokume
ntace Zhoto\itelem \ rozsahu
nezahrnutem do této Smlouvy. Tímto odstavcem nejsou dotčen
y autorská práva zpracovatelu
podkladove studie k Dílu.
Smluvní strany prohlašují. že údaje uvedene \ záhla\í Smlouvy
jsou v souladu se skutečností
\ dobe uzavření Smlouvy. Smluvní strany se lava/uji neprodleně
omámit /menu dotčených udaju
druhé smluvní strane.
Smluvní strany si ujednaly. že 7asíláni, doručovani a dojití vsech písemn
ostí týkajících se jejich
žav'azkov eho v/tahu žaloženeho Smlouvou. včetne písemností zasílan
ých po skončení právních
ucinku Smlouvy. se řídí temito pra\ ídly:
a) písemnosti sc 7asílají:
l. prostředníetv im \ eřejne datov c síte do datove nebo emailov e schrán
ky adresáta a osob
oprávněných jednat po stránce smluvní a technicke.
ll. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. jenžje držitel
em postovni licence.
a to na adresu pro doručování uvedenou \ záhlaví Smlotny. příp.
pozdeji písemně
aktualizovanou. jinak na adresu sídla xapsanou \“ prislusnem veřejn
em rejstříku.
b) písemností se osobně dorueují:
]. Zhotm itelem osobne na podatelnu ()bjednatele.
c) smluvní strany jsou sro/umeny s tím. že:
l. zásilka jedne smlmní strany obsahující právní jednání adresmane
druhé smluvní
strane ldále jen „Zásilku ")
- jí je doručena resp. jí došla. dnem. kdy si ji osobne převezme.
- jí je doručena. resp. jí došla. dnem. kdy ji fyzicky odmítne převzít.
ll. \ uci nepřítomnemu adresátovi pusobi práv ní jednáni odesílatele od
okamžiku. kdy mu
projev vule dojde, t/n. od okamžiku. kdy se dostane do slery dispo/i
ce adresáta;
žmaři-li \ edome adresát dojíti Zásilky. platí. že Zásilka řádne došla. \'
případe /aslání
Zásilky prostřednictvím provo/ovatelc poštovních služeb se má za
to. že Zásilka
adresátovi došla třetí pracovní den po jejím odeslání.

Článek xm.
Závěrečná ujednání
].

Nestanoví-lí tato Smlouva vyslo\ne jinak. řídí se práva a povinno
stí smluvních stran platnými
právními předpisy České republiky fejmena příslušnými ustanov
eními Občanského zákoníku a
právními předpisy souvisejícími.
2. \' případě. že nektere ujednání Smlouvy se stane neučínnym či neplatn
y'm. zustávají ostatní ujednání
Smlouvy ueínná či platná. Smluvní strany se zava/ují takove ujednán
í nahradit ujednáním ucinným
ei platným. ktere svým obsahem a smyslem odpovídá nejlepe obsahu
a smyslu ujednání puvodniho.
3. Veskere změny a doplnění Smlouvy jsou možne pou/e \
případě. že tím nebudou porušeny
podmínky zadání veřejné utká/ky a Zákona o žadá\ ání \ eřejnvch raka/ek
. jen po dohodě smluvních
stran vy Zadují písemnou formu. Dohoda o zmene obsahu závazku musí
být podepsána oprávněnými
/astupei smluvních stran. Každá dohoda o /mene obsahu [áut/k
u se vyhoto\í ve stejnem poctu
stejnopisu jako Smlouva a musi byt vžestupne oeíslována.
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4.

7.

8.

9.

10.
ll.

Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanov ení \\ 17—10 odst. 3 ()hčanskeho zakoniku. že vylučují
přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou. i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky
nabídky.
Zhotov ítel na sebe přebírá nehe'ipeči zmeny okolností dle „5 1765 odst. 2 (")hčanskeho /ákoníku.
Smlouva obsahuje uplne ujednaní o předmětu Smlouvy ;: vsech naležitosteeh. ktere smluvní strany
měly a chtěly ve Smlouv ě ujednat. Lt ktere pov ažuji za duležite pro lav aznost Smlouvy. Žadny projev
smluvních stran učiněny při jednání o Smlouvě ani projev učiněny po uyavření Smlouvy nesmí byl
vykladan \ rozporu s \ yslovnymi ujednt'íníníi Smlouvy a nemklada žádny [ava/ek zadne 7e
smluvních stran.
Smluvní strany shodně prohlašují. že si Smlouvu před jejím podpisem řadně přečetly. že byla
u7av řena po vzájemnem projednání. podlejejieh prav e a sv ohodně \ ule. \ ažně a srozumitelně. nikoli
v tísni a za napadne ne\ yhodnych podminek. Smluvní strany potvr/ují správnost a autentičnost
Smlouvy sv ymí níže uv edenymi \ lastnoručními podpisy.
Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech. každy s platností originalu. přičemž Objednatel si ponechal
2 stejnopisy podepsane oprt'ívněnyíni zastupci smluvních stran a Zhotovitel si ponechal l stejnopis
podepsany opravnčnymi zastupci smluvních stran.
()bjcdmucl jako uzemni samospravny celek. tj městsky obvod. je dle zakona č. 340 2015 Sb.. o
[vlaštnieh podminkach účinnosti nekterych smluv. uv eřejí'íovaní těchto smluv a o registru smluv
(dále jen ..Zákan 0 registru smluv"). ve /nění pozdějších předpisu. povinen uveřejnit Smlouvu
prostřednictvím registru smluv. přičemž tak učiní \ Aíkonne lhutě 30 dnu od uzavření Smlouvy.
Smlouva nahyvá platnosti dnem jejího podepsaní nástupci ohou smluvních stran a učinnosti dnem
jejího /veřejnční prostřednictvím registru smluv dle zakona o registru smluv.
Nedílnou součástí teto smlouvy je Příloha č. l - Plná moc

Článek XIV.
Doložka platnosti právního jednání
Doložka platnosti pravnihojednaní dle 541 zákona č. 128 2000 Sb.. o obcích (obecní zřízení ). ve znění
pozdějších předpisu:

() umvření Smlouvy ro7hodla Rada městskeho
č. 3255 RMOh-Sle 1822 71 ze dne 31. 03. 2021.

Zu ()Í'f/ULÍHUIU/t'

Datum:

v

obvodu

Slezská

Ostrava

svym

usnesením

Zu ZÍIUIer/U/t'

' "

Místo: Ostrava

“_ »

'

' -'

Datum:

:_

Bc. Richard \'ercš

"V‘ “A:

“)

Misto:

Ing. Roman Fildán

starosta

Příloha č. !: Plná moc
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Příloha č. 1

rada městského obvodu

Plná moc č 10/2021
Rada mčstskčho obmdn Slc/ska (')straya

uděluje plnou moc
na zakladč usncscni rady č. 3255 R.\l()b-Slc 1822 7l /c dnc31.03.2021.

zmocnénci:

lnil. Roman Fildán

I

ICO: 75379007

k zastupování statutárního města Ostrava. městského obvodu Slezská Ostrava:
\ c \ čci projcktu „.N'áves Heřmanice. ul. K .Va’vsi (PD+AD+IC)". a to:
zastupovat v_icdnaní sc trctími osobami. zcjmčna účastníky řízcní. dotčcnymi organy statní spravy a spravci
íanny'rskych síti. a to vc včci projcdnání projcktovc dokumcntacc pro provcdcní stavby vč. zajištění
stanovisek dotčcnych orgánu a spray cu sítí. případně _iiny'ch úředních povolcní s nabytím právní moci pro
invcstiční /LllllČl' stavby 7\ zmc ...\'(ivev Heřmanice. ul. K Návsi (PD+„-lD+IC)“.

Plná moc sc udčlujc do doby předáni vscch dokončených dokumcntaci. rozhodnutí a povolení včctnč
dokončení stavby.
Zmocnčncc má pravojcdnat samostatnč.

\' (“)stravč dnc:

R -DL~ 2021:

Bc. Richard \'crcš
starosta městského obvodu
Slc7ska ()strava

,

„i

\ ........................... dnc:

* ;

'

\

-—

.y

. _ a „

Plnou moc přijímám

lng. Roman Fildan

Po:/nhnkus Starosta 7astupujc obcc nay cnck podlc Ustanovcní š l03 odst. ] [akona č. 128 2000 Sb.. o obcích
(obccní zřízcníl. vc xnčni po7dčjších prcdpisu

Těšínska 35 “c la Ostrava

IČO c034545* DIČ cz 00 8 4545:

wwwslezskaostravacz

Číslo účtu 1946493223582 0800
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