SMLOUVA O DÍLO
uzavřená v souladu s ustanovením § ó36 a následujících zákona č.513/1991 Sb„ obchodní
':áí<oník ve znění pozdějších předpisů:

Smluvní strany
Objednatel:
Město Břeclav
Sídlo:
Břeclav
Adresa:
Náměstí T. G. M. 3, 690 81 Břeclav
Zastoupený a zmocněný jednat a konat úkony:
MUDr. Oldřich Ryšavý, starosta města
ve věcech smluvních:
tel.:
519311 111
e-mail: posta @breclav.eu
ve věcech technických:
Jaroslav Polach
tel:
519 311357
e-mail: jaroslav.polach@breclav.eu
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:
191832790257/0100
IČO:
00 28 30 61
DIČ:
CZ 00 28 30 61
dále jen "objednatel'
AMEC s.r.o.
Zhotovitel:
Sídlo:
Křenová 58, Brno 602 00
Zapsaný:
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 40507
Místo podnikání:
Křenová 58, Brno 602 00
Zastoupený:
Ing. Petr Vymazal, jednatel společnosti
Zmocněný jednat a konat úkony:
ve věcech smluvních:
Ing. Petr Vymazal, jednatel společnosti
tel:
+420 543 428 312, 725 607 970
e-mail: vymazal@amec.cz
ve věcech technických:
UníCredit Bank Czech Republic, a.s.
Bankovní spojení:
1885751024/2700
Číslo účtu:
IČO:
26211564
DIČ:
CZ26211564
dále jen "zhotovitel"
uzavírají na základě vzájemné shody tuto
Smlouvu o dílo

Za věcnou a formální správnost odpovídá. Ing Jana Sapová
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland VlašicN y-,
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ČI. 1 Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je zhotovení Vyhodnocení vlivů na územní rozvoj Návrhu ÚP
Břeclav (dále jen díla).
ČI. 2 Doba plnění a předání díla
2.1.

Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo do 16. 9. 2013,
v rozsahu:

a) vypracování Vyhodnocení vlivů Návrhu ÚP Břeclav na udržitelný rozvoj území včetně
vyhodnocení vlivu na životní prostředí (SEA Oznámení) a vyhodnocení vlivu na
území NÁTURA 2000;
b) účast na pracovních výborech se zhotovitelem návrhu Územního plánu Břeclav a se
zadavatelem;
c) účast na veřejných projednáváních návrhu Územního plánu Břeclav.
2.2.

Podklady nutné pro provedení díla, předá objednatel zhotoviteli do 8. 7. 2013

2.3.

Pokud nebudou podklady předány zhotoviteli v dohodnutém termínu, prodlužuje se
termín předání díla o stejný počet dní, o který se objednatel opozdil s jejich předáním.

2.4.

Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla v místě předání, kterým je
Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka 42/3, PSČ 690 81.

2.5.

O předání díla bude sepsán předávací protokol potvrzený oběma smluvními stranami.

2.6.

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo ve 4 výtiscích v písemné podobě a
zároveň 2 x v elektronické podobě na CD nebo DVD ve formátu *pdf, *.doc.
ČI. 3 Cena díla a platební podmínky

3.1.

Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činí:
109 000 Kč bez DPH
22 890 Kč DPH
Celkem

131890 Kč

3.2.

Pokud si objednatel vyžádá další činnosti zhotovitele v průběhu nebo po předání díla,
bude mu účtována částka na základě hodinové sazby 490,- Kč/hod. a cestovní
náklady ve výši 8,- Kč/km. Tuto činnost si objednatel vyžádá písemně (postačující
způsob je e-mailem) se specifikací jejího rozsahu.

3.3.

Pokud bude objednatel požadovat další tisky díla, pak budou tyto vyhotoveny a
vyfakturovány na základě běžné ceny polygrafických prací.

3.4.

Platba bude provedena na základě řádně vystavené faktury, která musí splňovat
náležitosti daňového dokladu.
Faktura musí konkrétně obsahovat:
a) Označení faktury a její číslo
b) Název a sídlo dodavatele a zadavatele (objednatele)
c) Bankovní spojení
d) Údaj o záznamu o registraci subjektu
e) Číslo smlouvy a datum jejího uzavření
f) Předmět smlouvy a jeho přesnou specifikaci
g) Fakturovanou částku, vč. DPH

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Jana Šupová
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašic\ \ ~
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h) Lhůtu splatnosti faktury
i) IČ objednatele a zhotovitele
j) Jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktní
ho telefonu
3.5.

Faktura bude zaslána na adresu zadavatele (objednatele): Město Břeclav, nám. T. G.
Masaryka 42/3, PSČ 690 81.

3.6.

Faktura je splatná do 30 dní od doručení na adresu objednatele.

3.7.

Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
objednatele.

3.8.

Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo
bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před
uplynutím lhůty splatností vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy
s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.
Vrácením vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová
lhůta splatnosti běží ode dne doručení nové faktury objednateli.

3.9.

Za nesplnění termínu plnění dle či. 2 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli
sankci ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

3.10. Za prodlení s úhradou faktur zaplatí objednatel zhotoviteli
dlužné částky za každý den prodlení.

sankci ve výši 0,05%

ČI. 4 Záruční doba
4.1.

Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce 24
měsíců.

4.2.

Zhotovitel se zavazuje opravit vadu díla, která se projeví po převzetí v termínu
záruční doby. V případě škod vzniklých s plněním této smlouvy z důvodů zavinění na
straně zhotovitele se zhotovitel zavazuje tyto škody hradit do výše ceny díla sjednané
v této smlouvě.

4.3.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 15 dnů od jejího oznámení
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně
jinak.
ČI. 5 Součinnost

Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost
v rozsahu předání všech relevantních podkladů a informací nutných pro zpracování
vyhodnocení a které vyplývají ze zadávacích podmínek díla.
ČI. 6 Platnost smlouvy
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.
ČI. 7 Práva duševního vlastnictví
Zhotovitel na objednatele předáním díla převede autorská práva ke zhotovenému předmětu
plnění, s možností neomezeného rozšiřování a kopírování.
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ČI. 8 Závěrečná ustanovení
8.1.

Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými zákonnými předpisy
ČR, zejména zák. č. 513/1991 Sb. OZ v platném znění.

8.2.

Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě
vzájemné dohody obou smluvních stran.

8.3.

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k provedení díla, které je předmětem plnění této
smlouvy

8.4.

Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu
oprávněny.

8.5.

Tato smlouva se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních s tím, že objednatel obdrží 3
vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
V Brně dne:

V Břeclavi dne: <IV.<£(M3
Objednatel:
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Zhotovitel:
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MUDr. Oldřich Ryšavý, starosta města
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Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Jana šrjpová
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašičx
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