Číslo smlouvy Objednatele: 62 20 05 3813
Číslo smlouvy Zhotovitele:2020-98

Smlouva o dílo
uzavřená podle § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
I. Smluvní strany
Objednatel:
adresa:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
ve věcech smluvních
je oprávněn jednat:
ve věcech technických:

Statutární město Brno
Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou
44992785
CZ44992785
plátce DPH
Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782
111246222/0800
JUDr. Iva Marešová, vedoucí Bytového odboru MMB,
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno,
vedoucí oddělení Bytového odboru MMB,
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno
tel.:
e-mail:

(dále jen „Objednatel“)
a
Zhotovitel:
HIG geologická služba, spol. s r.o
adresa:
Školní 322, Želešice 66443
IČO:
49969986
DIČ:
CZ49969986
zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v OR u KS Brno, spisová značka 13521
zastoupená:
Aleš Grünwald
tel.
e-mail:
bankovní spojení:
Raiffeisenbank
číslo účtu:
153296543/5500
(dále jen „Zhotovitel“)
II. Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele zpracování
hydrogeologického průzkumu (dále jen „HGP“) v rozsahu daném kalkulací prací pro akci
„Hydrogeologický průzkum v rozvojové lokalitě Přízřenice“, kdy tato kalkulace prací tvoří
Přílohu č. 1 jako nedílnou součást této Smlouvy.
2. Součástí předmětu smlouvy je i závazek Zhotovitele 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.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo za podmínek v této smlouvě dále uvedených pro Objednatele
na svůj náklad a nebezpečí.
4. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho řádné provedení
Zhotoviteli cenu sjednanou v článku IV. Smlouvy.
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5. Podkladem pro uzavření této smlouvy je zadávací dokumentace poskytnutá Zhotoviteli v rámci
průzkumu trhu na veřejnou zakázku „Hydrogeologický průzkum v rozvojové lokalitě
Přízřenice“ na základě výzvy k podání nabídky dopisem č.j. MMM/0331594/2020 ze dne 11. 8.
2020 a nabídky Zhotovitele ze dne 24.8.2020.
III. Doba plnění:
1. Zahájení prací: 21.9.2020
2. Ukončení prací a předání díla: do 30.10.2020
3. Průběžné výsledky prací lze předávat během provádění.
IV. Cena za dílo
1. Cena za provedení díla dle článku II. této Smlouvy činí celkem 49 800,- Kč bez DPH + zákonná
sazba DPH (dále jen „Celková cena díla“).
2. Strany berou na vědomí, že se jedná o přenesení daňové povinnosti podle ust. § 92a zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro
kterého je plnění uskutečněno. Číselný bod klasifikace CZ-CPA 43.13.10.
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 a tuto předat osobně nebo poštou Objednateli
spolu se závěrečnou zprávou vyhotovenou v souladu s článkem VI. Smlouvy nejpozději v den
předání díla.
V. Podklady
1. Objednatel předal Zhotoviteli situaci s vyznačenými místy vrtů a inženýrskými sítěmi v okolí míst
navržených sond.
VI. 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.
VII. Způsob předání díla
1. Po ukončení průzkumných prací a laboratorních prací se Zhotovitel zavazuje zpracovat
Závěrečnou zprávu, která bude předána Objednateli v listinné podobě ve třech vyhotoveních a
zaslána elektronickou poštou na adresu za tímto účelem Objednatelem Zhotoviteli sdělenou.
VIII. 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.
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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.
IX. Závěrečná ustanovení:
1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z toho dva jsou určeny pro Objednatele a
jeden pro Zhotovitele.
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.

Příloha této smlouvy:
Č. 1 – Kalkulace prací

V Brně dne ……………….

V Brně dne ……………………….

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

………………………………………
JUDr. Iva Marešová
vedoucí BO MMB

…………………………………
Aleš Grünwald
jednatel společnosti
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