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pří kazní smlouva

uzavřená ve smyslu § 2430 a n. zákona č ,89l2012Sb., obč anské ho zákoní ku

Hlava !.

Sm!uvní  strany, pověření

OBEC BABYLON
Babylon 27,344 01 Domaž lice

lČ :  00572551

zástupce: Pavel Bambásek - starosta obce

na straně jedné ,

JAROSLAV WEBER

lČ :  69253307

1, Pří kazce:

2, Pří kazní k:

na straně druhé .

0bě strany tí mto prohlaš ují , ž e jsou způ sobilé  k právní m ú konů m vedoucí m k uzavření  té to smlouvy, svou

vů li projevují svobodně aváž ně a nejednají v tí sni,

Název stavby:

Hlava l!.

ÚaaP o stavbě

oBNoVA mÍ sruÍ KoMUNIKACE Č . 1 V oBcl BABYLoN

Hlava ! ll,

Rozsah a předmět plnění smlouvy

1, Přikazní k se zavazuje, ž e bude v rozsahu a za podmí nek ujednaných v té to smlouvě pro pří kazce

řádně vykonávat inž enýrskou č innost na stavbě uvedené  v hlavě ll, té to smlouvy za ú č elem zajiš tění :
- stavební ho dozoru po dobu výstavby

2. lnž enýrská č innost bude prováděna dle pož adavků  pří kazce,

3, Základní  rozsah č innosti pří kazní ka a soubor výkonů  jeho inž enýrské  č innosti tvoří :

. výkon technické ho dozoru investora (pří kazce)

. koordinace a zajiš tění  povinností  zhotovitele a pož adavků  pří kazce na stavební ka při prů běhu

výstavby

. ú č ast na předávání  staveniš tě

. ú č ast na kontrolní ch dnech stavby

. zabezpeč ení  povinností  při kontrole a přejí mání  postupně zakrývaných č ástí stavby

. sledování  zhotovitele stavby, zda vykonává předepsané  zkouš ky materiálů , konstrukcí

a prací , kontrola jejich výsledků , vyž adování  a archivace předaných dokladů  od zhotovitele stavby

. zajiš tění  přejí mací ho ří zení  stavby vč etně dokladové  č ásti

. zhotovení soupisu vad a nedodělků  na dokonč ené m dí le

. zajiš tění  a kontrola odstranění  zbývají cí ch záuad a nedodělků  zhotovitelem stavby



1,

2,

3.

Hlava lV.

Práva a povinnosti smluvní ch stran

pří kazce se zavazuje , ž e zaplali za výkon inž enýrské  č innosti dohodnutou cenu a dále PoskYtne

pří kazní kovi ujednanou souč innost,

Pří kazní k potvrzuje, ž e se v plné m rozsahu seznámil s rozsahem a povahou stavby,_ž e jsou mu

,ná* 11 uást.,. technict< e,kvalitativni a j ine podmí nky nezbytné  k provedení  stavbY.a Že disPonuje

ia1ávými kapacitami u Óoóo,nýri znalosimi, ŘterO jsoú  k provedení  předmětu té to smlouvY nezbYtné ,

přikazní k se zavazuje při výkonu inž enýrské  č innosti dodrž ovat vŠ eobecně záuazné  PředPisY, Platné

; ;ň ÓŠ Ň;rĚJnáňi teio smlouvy, Dále se bude pří kaznik ří dit výchozí mi PodkladY Přikazce

óieoánými t< e oni uzavr.nit.to smlouvy, zápisy a dohodami smluvní ch stran, vYjádření mi dotČ ených

;Óilů ;majitelů  dopravní  a technické  infrastruktury a j iných správní ch or9ánů ,

pří kazní k se zavazuje prové st pro pří kazce práce, které  vyplynou z pří padných nepředví datelných

zmon neno nutných'ví lepraci pož adovaných pří kazcem v prŮběhu realizace stavbY, Pří kazce se

zavazujeuhraditiyto práce mimo rámec ceny zainž enýrskou Č innost (viz Cena za Provedené  Práce

a poskýtnuté  služ by), postupem dle č l, Vll odst, 3 té to smlouvy,

pří kazní k je povinen postupovat při výkonu č innosti dle té to smlouvy s odbornou pé č í ,

pří kazní k je povinen oznamovat pří kazci vš echny pří pady poruŠ ení  povinností  zhotovitele výstavbY

a okolnosti, které  zjiŠ til Ón prnoi,i předmětu ,mlouuy a'které  molrou mit vliv na změnu PokYnŮ

pří kazce.

pří kazní k je povinen vč as pří kazce upozornit na eventuální  ohrož ení  dí lČ ich i koneČ ných termí nŮ

výstavby,

Od pokynů  pří kazce se pří kazní k mů ž e odchýlit jen je-li to nalé havě nezbytné  v zájmu Pří kazce

, órikainir, nemů ž e vč as obdrž et jeho souhlas, nebo pokud by hrozila pří kazci š koda,

pří kazní k bude pří kazci odsouhlasovat věcnou správnost daňových dokladŮ zhotovitele stavbY

, póirytourt výjaoŇ t<  pripadným pož adavků m zhotovitele stavby na změnu ceny stavby

4,

5,

6,

7,

9,

s oh| edem na pří padné  ví cepráce,

10, Je-li nutné  při zařizouánl zálež itostí  a právnich ú konŮ vystupovat jmé nem přikazce a okolnosti

to vyž adují , pří kazce vystavi potřebnou plnou moc,

Hlava V.

Č as pIněni

1, Tato smlouva se sjednává na dobu urč itou, a to od data její ho podpisu smluvní mi stranami do dne

odstranění  vad a nedodělků  stavby její m zhotovitelem,

2, Veš keré  termí ny závisí  na souč innosti přikazce, zejmé na na předáni PodkladŮ v termí nech

stanovených touto smlouvou,

3, Dodrž ení  termí nu je závislé  od řádné  a vč asné  souč innosti pří kazce, ujednané  v té to smlouvě.

po dobu prodlení ' pří xrir. , poskytnutí m souč inrlosti není  pří kazní k v prodlení  se sPlnění m

povinnosti prové st předmět smlouvy v ujednané m terminu,

Hlava Vl.

Souč innost a podklady přikazce

1. lnž enýrskou č innost provede pří kazní k na základě následují cí ch podkladŮ Předaných Pří kazcem:

, projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby

. smlouva o dí lo se zhotovitelern stavby



2.

3,

Pří kazce se zavazuje, ž e po dobu výkonu inž enýrské  č innosti poskytne pří kazní kovi potřebnou

souč innost, spoč í vají cí  zejmé na v předání  doplňují cí ch podkladů , vyjádření  a stanovisek, jejichž

potřeba vznikne v prů běhu plnění  té to smlouvy, Tuto souč innost poskytne pří kazce pří kazní kovi

nejpozději do jednoho týdne od jeho ž ádosti. Zvláš tní  lhů tu ujednají  strany v pří padě, kdy se bude
jednat o souč innost, kterou nemů ž e pří kazce zabezpeč it vlastní mi silami.

Pří kazce odpoví dá zalo,ž e předané  podklady a doklady jsou bez právní ch vad,

Hlava Vll.
Cena prací , tvorba cen

Smluvní  cena dí la je stanovena dle č ástí  předmětu plnění  ve výš i:  9.900,- Kč

(pří kazní k není  plátcem DPH)

Cena zahrnuje ú plný soubor výkonů  inž enýrské  č innosti dle hlavy lll, té to smlouvy, Tato cena
je nejvýš e pří pustná a ú plná. Cenu lze překroč it jen za podmí nek stanovených v té to smlouvě,

Pří kazní k prohlaš uje, ž e cena obsahuje veš keré  náklady souvisejí cí  s č inností  dle té to smlouvy,

Sjednaná cena je cenou smluvní  vycházejí cí  z cenových podmí nek v době zpracování  té to smlouvy,

V pří padě ví ce prací , zaš le pří kazní k pří kazci před jejich zahájení m k odsouhlasení  jejich cenovou

nabí dku, Cena ví ceprací  bude následně upravena pí semným dodatkem k té to smlouvě ješ tě před

jejich zahájení m, Nebude-li pí semný dodatek dle tohoto odstavce uzavřen, má se zato,ž e cena ví ce
prací je j iž  zahrnuta v ceně sjednané  v č l. Vll odst, 1 té to smlouvy.

Faktury jsou splatné  do 15 dní  od její ho obdrž ení  pří kazcem, Faktura musí  obsahovat veš keré

zákonem pož adované  nálež itosti,

V pří padě, ž e dojde ke zruš ení  nebo odstoupení  od smlouvy z dů vodů  na straně pří kazce, bude

pří kazní k práce a náklady ke dni zruš ení  nebo odstoupení  fakturovat pří kazci ve výš i vzájemně

dohodnuté m rozsahu těchto vykonaných prací  a nákladů  ke dni zruš ení  nebo odstoupení  od té to

smlouvy, a to podí lem z ujednané  ceny dle bodu V, za jednotlivé  práce uvedené  v hlavě lll. té to

smlouvy. V pří padě, ž e nedojde mezi pří kazcem a pří kazní kem k dohodě dle předcházejí cí  věty,

pož ádá pří kazní k o rozhodnutí  pří sluš ný soud, Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při

odsouhlasení  množ ství  nebo druhu provedených prací  a dodávek, je pří kazní k oprávněn fakturovat

pouze ty práce, u kterých nedoš lo k rozporu, Pokud bude faktura - daňový doklad obsahovat i ty

práce, které  nebyly pří kazcem odsouhlaseny, je pří kazce oprávněn fakturu odmí tnout a pož adovat

opravu fakturované  č ástky, Pří kazní k není  oprávněn na takto odmí tnutou fakturu zahrnujicí

neodsouhlasené  práce a dodávky uplatňovat ž ádné  majetkové  sankce,

Hlava Vlll.
Odpovědnost za vady, záruka

Pří kazní k neodpoví dá za vady, které  byly způ sobeny použ ití m podkladů  převzatých od pří kazce

a pří kazní k ani při vynalož ení  veš keré  odborné  pé č e nemohl zjistit jejich nevhodnost, pří padně na

ně upozornil pří kazce, ale ten na jejich použ ití  trval,

Nedojde-li ke splnění  povinnosti ze strany pří kazní ka, ani po pí semné m upozornění  ze strany pří kazce,

je pří kazní k povinen uhradit pří kazci smluvní  pokutu ve výš i 500,- Kč  zakaž dý den prodlení , poč í naje

dnem následují cí m po doruč ení  výzvy. Náhrada š kody tí m není  dotč ena,
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Hlava lX.

Odpovědné  osoby

Za výkon inž enýrské  č innostije odpovědný: Jaroslav Weber, lČ : 69253307

Spolupracují cí  na základě Pří kazní  smlouvy: 

1,

2,

3.

4.

5,

Hlava X.

Ujednání  vš eobecná

lnž enýrská č innost bude zahájena po uzavření té to smlouvy,

pří kazce prohlaš uje, ž emávlastni dostateč né  prostředky na Úhradu objednaných PracÍ .

Výchozi podklady, vypracované  matrice a dalš i originály zů stávají  uloŽeny u Pří kazní ka, který

je povinen umož nit pří kazci vyhotovit si z nich kopie,

Tato smlouva nabývá platnosti a ú č innosti dnem jejiho podpisu oběma smluvní mi stranami

a uzavtráse do doby dokonč ení  stavby vč etně kolaudač niho řizeni.

Tato smlouva obsahuje 4 č í slované  strany. Je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nich.Ž kaŽdá strana

oňo1.zi po jednom vyirotovení . Řioí  se bUecnými ustanovení mi obč anské ho zákoní ku a mŮŽe být

měněna pouze pí semnými dodatky,

Smluvní  strany výslovně souhlasí  s tí m, aby tato smlouva byla bez jaké hokoliv omezenÍ , vČ etně vŠ ech

ňripáoný.n oŠ onnicn ú dajů  ve smlouvě uvedených, zveřejněna na oficiální ch webových stránkách

bnie g'aoyton, a to vč átně vš ech pří paonyin pritoh a dodatků , Smluvní  stranY ProhlaŠ ujÍ ,

ž e skuteč ňosti uvedené  v té to smlouvb nepovaž ují  za obchodní  tajemství  ve smYslu § 504

obč anské ho zákoní ku a udělují  svolení  k jejich už ití  a zveřejněni bez stanovení  jakýchkoli dalŠ Í ch

podmí nek,

Pří lohou je Pří kazní  smlouva mezi Jaroslavem Weberem a 

V Babyloně ..(,./ ,(.,.,((?/
4 y'o. / o24

b.

7.

v Domaž licí ch

pavel Bambásek
pří kazce

sBla
ffil
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