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Smlouva o dílo Č.022012
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uzavřená podle § 536 a následujících Obchodního zákoníku Č. 513/91 Sb. v platném
znění

I. Smluvní strany
1.1. Objednatel

Město Chrastava

Se sídlem
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zástupce pro věci smluvní:
Technicky oprávněn jednat:

nám. 1. máje 1
00262871
CZ 00262871
Volksbank CZ, a.s., Č.Ú. 4200099074/6800
Ing. Michael Canov, starosta
Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí odboru rozvoje,
dotací a správy majetku

1.2. Zhotovitel

Ing. Radek Zahradník

Se sídlem
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Smluvně oprávněn jednat:
Technicky oprávněn jednat:

U Černého dolu 575/4, 460 01 Liberec 4
86822136
CZ7710242617
Komerční banka, Č.Ú. 35-6950190247/0100
Ing, Radek Zahradník
Ing. Radek Zahradník, Ing. Iveta Jakešová

II. Předmět smlouvy
2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele
provést dílo: Chrastava - zpracování pas portu kanalizací".
Jedná se o provedení a obstarání veškerých prací nutných ke zpracování pasportu stávající
kanalizace (převážně jednotného charakteru) v majetku města Chrastava, zejména se jedná o
tyto činnosti:
- terénní pochůzka spojená s ohledáním tras stávající kanalizace
- samotný terénní průzkum jednotlivých kanalizačních stok spojený s provedením fotodokumentace
jednotlivých kanalizačních šachet, případně objektů na stokové síti,
- polohopisné a výškopisné zaměření poklopu (mříže) stávajících šachet
- vyhodnocení terénního průzkumu
- zpracování dat z terénního průzkumu (příprava pro vložení do databáze Města Chrastava),
provedení v programu Microsoft Excel ve formátu .xls
- vypracování grafických situací se zákresem tras jednotlivých kanalizačních stok
- technická zpráva
- v rámci plnění zakázky zhotovitel zpracuje polohopisné údaje kanalizace v souřadnicovém systému
jednotné trigonometrické sítě katastrální v měřítku katastrální mapy nebo měřítku podrobnějším
Při provádění terénního průzkumu budou zjišťovány následuiřc! údaje:
- stav kanalizační šachty, tvar, materiál, hloubka šachty od poklepu
- profll potrubí na přítoku a odtoku, materiál, stav potrubí, přípojky, jiné objekty v kanalizaci, případné
překážky v kanalizaci, atd,
- další informace dle požadavku zadavatele
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Zpracování pasportu se bude skládat ze shromáždění veškerých dostupných digitálních i papírových
podkladu, dále z podrobného místního a vlastního zpracování. V maximální míře budou využita
existující data.
Projektová dokumentace pasportu bude předána ve čtyřech vyhotoveních + digitálně. Předání
podkladů v digitální podobě bude provedeno dle dohody se zadavatelem akce. Bude provedeno
případně po etapách pro zajištění optimalizace potřebných údajů pro vklad do databáze.
Pasport bude proveden v rozsahu minimálně nezbytně nutném podle zákona č.183/2006 Sb. a
předpisů souvisejících.

2.2 Objednatel
má k dispozici.

může upravit rozsah plnění předmětu zakázky dle výše finančních

prostředků, které

2.3 Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje zabezpečit sám anebo prostřednictvím subdodavatelů
veškeré činnosti, služby, práce a věci nutné k bezvadnému a úplnému plnění této smlouvy.

III. Součinnost objednatele a zhotovitele
3.1. Objednate! předá v co nejbližším možném termínu zhotovlteli veškeré podklady, které budou
zhotoviteli sloužit ke zpracování pasportu kanalizace. Na vyzvání zhotovitele se objednatel zúčastní
terénní pochůzky, kde sdělí zhotoviteli přibližný rozsah požadovaného pasportu kanalizace.
3.2 Zhotovitel na sebe přijímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky zhotovitele po
celou dobu zpracování pasportu, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak
za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn. že v případě
jakéhokoliv narušení-či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských
sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit a není - li to možné, tak
finančně uhradit.
3.3 Odpovědný zástupce objednate!e se bude účastnit výrobních výborů a veškerých jednání
svolaných zhotovitelem v průběhu prací a bude odsouhlasovat popř. připomínkovat rozpracovanost
dílčích částí díla.

IV. Doba plnění
-

4.1.

Závaznétermíny :

4.1.1 Předání konečné verze pasportu kanalizace

27.9.2012

V. Cena plnění
5.1.

Cena za 1 běžný metr kanalizace
+ 20% DPH
CELKEM vč. DPH
Cena za 1 kanalizační šachtu
+ 20% DPH
CELKEM vč. DPH

36,00- Kč
7,20,- Kč

43,20,- Kč
590,00- Kč
118,00,- Kč

708,00,- Kč
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5.2. Součástí výše uvedených cen nejsou poplatky za následující činnosti:
inženýrská činnost, která není předmětem této smlouvy
externí posudky
poplatky za případná vytyčení stávajících podzemních zařízení
kamerové prohlídky kanalizace,
udržovací práce na kanalizaci

VI. Platební podmínky
6.1. Objednatel se zavazuje, že za vykonané práce a činnosti zaplatí úplatu ve VýŠi ujednané v této
smlouvě. Zhotovitel bude objednateli (zadavateli) fakturovat až po protokolárním předání hotového
díla.
6.2. Podkladem pro zaplacení sjednané ceny jsou faktury vystavené zhotovitelem, které budou
obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona ČNR o dani z přidané hodnoty č.
588/1992 Sb a novely zákona Č. 133/1995 Sb. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 21 dní ode dne
doručení faktury objednateli.
6.3. Zadavatel nebude poskytovat "před" zahájením prací zálohy.
6.4. K jednotlivým

platbám bude připočteno DPH platné v době fakturace.

6.5. V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele,
fakturovat práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupeni od této smlouvy.

bude zhotovitel

VII. Smluvní pokuty
7.1. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý započaty den prodlení
termínu dokončeni z důvodů ležících na jeho straně.
7.2 Za každou zjištěnou vadu projektu má zadavatel právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč.
7.3. Objednatel má právo uplatnit u zhotovitele
dokončení, pokud převýší výši smluvní pokuty.

případné

škody,

vzniklé

z nedodržení

termínu

7.4. Objednatel v případě prodlení s úhradou peněžních závazků zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve
výši 200,- Kč za každý den prodlení.

VIII. Záruka, odpovědnost za vady
8.1. Záruka za jakost je dána ustanovením § 429-432 Obchodního zákoníku, vady díla dle § 560-565
Obchodního zákoníku Č. 513/91 Sb. Zhotovitel přebírá záruku za bezvadnost provedeného díla po
dobu 60 měsíců od předání dokončeného díla, tzn. že dílo v okamžiku předání splňuje požadavky této
smlouvy a veškerých platných předpisů a technických podmínek vztahujících se k předmětu díla.
Zhotovitel však neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá v předaných podkladech nebo pokynech
objednatele.
8.2. Vlastní zpracování pasportu bude zhotovitel
prostředí a okolí staveb .

řešit tak, aby neměl nepříznivý

dopad na životní

.8.3. Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními
spojenými s realizací akce zodpovídá zhotovíte!
8.4. Oprávněné reklamované vady budou odstraněny do 15 dnů, nedojde-Ii k dohodě o jiném termínu.
Byla-Ii vada zjištěna v průběhu záruční doby, má objednatel právo na dodatečné bezplatné odstranění
vady. Objednatel při zjištění vady uvědomí o této skutečnosti písemně zhotovitele a navrhne lhůtu k
odstranění. Ve sporných případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnutí o reklamaci.
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Evid.č. objednatele: OD116/2012

IX. Ostatní ujednání
9.1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými
ustanoveními Obchodního zákoníku Č. 513/91 Sb. a souvisejícími právními předpisy.
9.2. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto
smlouvu uzavřít.
9.3. Tato smlouva může být změněna pouze písemně oboustranně akceptovanými
a může být rozšířena o další práce i po splnění dosud dojednaných závazků.
9.4. Objednatel je p!noprávným majitelem díla a je
vyplývajícím z této smlouvy bez jakéhokoliv omezení.

oprávněn

předmět

díla

smluvními dodatky
použít

k účelům

9.5. K ukončení smlouvy může dojít po dohodě obou stran.
9.6. K jednostrannému Odstoupení obiednatele od smlouvy může dojít při třech po sobě jdoucích
nedodržení termínu či neplnění základních podmínek jako je konání výrobních výborů apod. Zhotovitel
má v souladu s č.6.5. této smlouvy nárok na úhradu rozpracovanosti.
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních,

z nichž každá ze stran obdrží jeden výtisk.
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zástupce objednatele

IDA/)
. \ L.

______________
1_~~
__
~
_
Ra~~k-z~~J~řk
Ing.
zástupce zhotovitele

Ing.
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Radek

Zahradník

575/4
460 01 LIBEREC 4
DIČ CZ7710242617.
IČ 86822136
Černého

dolu

Telefon 776 868 910
Zah radní k. Radek@email.cz

MĚSTO CHRA5TAVA

náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava
telefon: (+420) 482 363 811

fax: (+420) 485 143 344

Doložka o schválení
dle § 41 zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích
Zveřejněno
15.3. - 22.3.2012
Zadávací řízení
VZMR-01/2012/0RM
Popis:
Smlouva o dílo na zpracování pasportu kanalizací
Číslo smlouvy
00/16/2012
Schváleno usnesením
RM a ZM ze dne:

RM - 2.4.2012

Číslo usnesení:
2012/06NII
bod 2)
Datum vystavení
doložky:

17.4.2012

Vyřizuje

Podpis 1 razítko

~ael~
starosta

MĚSTO CHRASTA

463 31
OKRES

k

CHRASTAVA
LIBEREC

