ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: …………….

ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: 62 XX XX XXX

Smlouva o Dílo
uzavřená dle § 1746 a § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, mezi:
Článek 1.
Smluvní strany
Objednatel:
adresa:
zastoupený:
IČ:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
ve věcech smluvních
je oprávněna jednat:
ve věcech technických
je oprávněn jednat:

Statutární město Brno
Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou
44992785
CZ44992785
plátce DPH
Česká spořitelna, a.s.,
111246222/0800
JUDr. Iva Marešová vedoucí Bytového odboru MMB,
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno,
Ing. Jan Sponar, vedoucí oddělení Bytového odboru MMB,
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno
tel.: 724150606, 542 173 219, e-mail: sponar. jan@brno.cz

(dále jen „Objednatel“)
a
Zhotovitel:
adresa:
IČO:
DIČ:

………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….

bankovní spojení:
číslo účtu:

………………………………………………….
………………………………………………….

zastoupený:
telefon:
e-mail:

………………………………………………….
………………………………………………….
………………………………………………….

(dále jen „Zhotovitel“)
Spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli tuto smlouvu o Dílo (dále jen „Smlouva“).
Článek 2.
Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele zpracování
hydrogeologického a inženýrsko-geologického průzkumu (v rozsahu daném kalkulací prací pro
akci „Zajištění podrobného geologického průzkumu“ na akci „Bytová výstavba Kamenný
vrch II - I. etapa“ (dále jen „Dílo“), kdy tato kalkulace prací tvoří Přílohu č. 1 jako nedílná součást
této Smlouvy.
2. Součástí předmětu smlouvy je i závazek Zhotovitele (výše nespecifikovaný) poskytnout veškeré
služby související a nezbytné k provedení výše specifikovaných prací, zejména zajistit nezbytná
povolení k provádění průzkumných prací, projektová příprava, vytýčení dotčených inženýrských
sítí apod.
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3. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo za podmínek v této smlouvě dále uvedených, pro Objednatele,
na svůj náklad a nebezpečí.
4. Závěrečná zpráva o výsledku provedení Díla dle výše uvedených odst. tohoto čl. bude Objednateli
předána ve třech vyhotoveních v tištěné a elektronické podobě na datovém nosiči ve formátu
PDF. Vzniklé mapové podklady budou předány i ve formátu DWG.
5. Objednatel tímto výslovně zmocňuje Zhotovitele k zastupování Objednatele a ke všem úkonům,
které bude Zhotovitel pro Objednatele vykonávat při splnění předmětu smlouvy na základě této
smlouvy, zejména, aby ho zastupoval před orgány státní správy, popřípadě jinými orgány,
organizacemi a správci.
6. Objednatel se zavazuje, že dokončené Dílo převezme a zaplatí za jeho řádné provedení
Zhotoviteli cenu sjednanou v článku III. Smlouvy.
7. Podkladem pro uzavření této smlouvy je zadávací dokumentace poskytnutá Zhotoviteli v rámci
průzkumu trhu na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby: „Zajištění podrobného
geologického průzkumu“ na akci „Bytová výstavba Kamenný vrch II - I. etapa“.
8. Zhotoviteli budou na vyžádání bezplatně poskytnuty Objednatelem digitální mapové podklady
potřebné k vypracování předmětu Díla.
Článek 3.
Doba plnění
1. Zahájení prací: prosinec 2019
2. Ukončení prací a předání Díla ve lhůtě do 15.2.2020.
3. Průběžné výsledky prací lze předávat během provádění Smlouvy.
4. Splněním Díla se rozumí jeho řádné provedení bez vad a nedodělků a protokolárním předání
předmětu plnění písemným zápisem, podepsaným oprávněnými osobami zástupci obou stran.
Na straně objednatele je to i osoba oprávněná jednat ve věcech technických.
Článek 4.
Cena za Dílo
1. Cena za provedení Díla dle článku I. této Smlouvy činí celkem ………..,- Kč bez DPH + DPH ve
výši dle předpisu platného v době fakturování.
2. Sjednaná cena, uvedená v čl. 4 odst. 1., je cenou maximální. Obsahuje veškeré náklady nezbytné
k řádnému splnění předmětu Díla dle této smlouvy.
3. Strany se dohodly, že přenesení daňové povinnosti a číselný bod klasifikace bude nezbytnou
součástí daňového dokladu.
4. Zhotovitel se zavazuje po provedení Díla vystavit Objednateli daňový doklad – fakturu se
splatností 21 dní po předání závěrečné zprávy dle čl. 2 odst. 4 Smlouvy a tuto předat osobně
nebo poštou Objednateli spolu s touto závěrečnou zprávou nejpozději v den předání Díla.
5. Faktura bude předána ve 2 originálech a bude obsahovat tyto údaje:
•
•
•
•
•
•
•

označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ;
číslo faktury;
den, vystavení, den uskutečnění zdanitelného plnění a den splatnosti faktury;
označení banky a č. účtu, na který se má platit,
označení Díla;
evidenční číslo smlouvy objednatele a zhotovitele;
fakturovanou částku.
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6. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je Objednatel oprávněn ji
do data splatnosti vrátit Zhotoviteli, který ji buď opraví, nebo vystaví fakturu novou. V obou
případech se běh lhůty splatnosti obnovuje.
7. Zjistí-li Objednatel ve lhůtě splatnosti vyfakturované ceny u předaného a převzatého Díla nebo
jeho části vady plnění, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit a příslušnou platbu pozastavit až do
data odstranění vady.
8. Zhotovitel je povinen vyžádat si před provedením případných víceprací (jejíchž hodnota způsobí
navýšení celkové sjednané ceny, uvedené v tomto článku) uzavření písemného dodatku k této
Smlouvě.
Článek 5.
Záruka
1. Zhotovitel je zodpovědný za vady Díla, pokud se neprokáže, že tyto vady nebyly způsobené jeho
činností. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které se nedaly eliminovat kontrolou předaných
podkladů.
2. Pokud Zhotovitel v průběhu zpracování Díla zjistí takové skutečnosti, které by měly negativní vliv
na dokončení Díla, je povinen o těchto skutečnostech okamžitě a neprodleně informovat
Objednatele.
Článek 6.
Způsob předání Díla
1. Po ukončení průzkumných prací a laboratorních prací se Zhotovitel zavazuje zpracovat
Závěrečnou zprávu, která bude předána Objednateli dle čl. 2 odst. 4.
Článek 7.
Sankce a smluvní pokuty
1. V případě prodlení Zhotovitele s předáním Díla se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve
výši 0,5 % z celkové ceny Díla za každý započatý den prodlení. O výši celkové smluvní pokuty na
straně Zhotovitele bude ponížena celková částka fakturovaná Zhotovitelem Objednateli.
2. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury za provedení Díla je Objednatel povinen uhradit
Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši za každý započatý den prodlení.
Článek 8.
Závěrečná ustanovení:
1. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, kdy po podpisu Smlouvy obdrží každá
smluvní strana po dvou vyhotoveních.
2. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou formou, a to ve formě číslovaných dodatků
podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se právní vztahy příslušnými ustanoveními zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ostatními obecně závaznými právními
předpisy úpravou jim nejbližšími.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím.
5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami.
6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel se zavazuje, že tuto smlouvu
zašle správci smluv do 30 dnů od jejího uzavření.
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7. Smluvní strany si tuto Smlouvu řádně přečetly, souhlasí s jejím obsahem, což na důkaz tohoto
stvrzují statutární zástupci obou Smluvních stran.

V Brně dne ……………….

………………………

Za Objednatele:
………………………………
JUDr. Iva Marešová
vedoucí BO MMB

Za Zhotovitele:
………………………………
(osoba oprávněna jednat za Zhotovitele)

Příloha této smlouvy:
Č. 1 – Kalkulace prací
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