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uzavřená dle § 2586zákona č . 89/2012 Sb., obč anské ho zákoní ku,

l. smluvní  stranv

1,1 Obiednatel:

Obec Babylon
se sí dlem: Babylon 27, 344 0,1 Domaž lice
lC:  00572551

DlČ :

zastoupená: Pavlem Bambáskem, staro§tou obce
Bankovni spojení :  Č eská spořitelna, a.s.

č , ú č tu: 0762082399/0800

telefon: 379793275
email:  info@babylon-obec.cz

1,2 AutorskÝ dozor (.,AD"):

lng. ViKor Krutina
se sidlem:

D| Č :

bankovní  spojení :

č í s| o ú č tu:

73415502
Cz73415502

tel,:

email:

ll,

2.1

předmět smlouvv

Dne 27.7,2020 byla mezi Objednate| em a společ ností  DSP Domaž lický stavební  podnik s.r.o., se

lČ  25200631 (dále jen ,,Zhotovitel''),
uzavřena smlouva o dí | o, jejimž  předmětem byl závazek Zhotovitele prové st pro Objednatele dí | o

,,Stavební  ú pravy stávají cí  budovy Obecní ho ú řadu Babylon", dle projektové  dokumentace,
zpracované  AD, v souIadu se stavební m povolení m vydaným Městským ú řadem Domaž lice, odborem
výstavby a ú zemní ho plánováni pod č .j. MeD0-26057/2019-Sz (dále jen jako ,,Stavební  dí lo").

Předmětem té to sm| ouvy je závazek AD provádět pro Objednatele autorský dozor podle zákona
č , 183/2006 Sb., o ú zemní m plánování  a stavebnim řádu, při realizaci Stavební ho dila, a záyazek
Objednatele uhradit AD touto smlouvou sjednanou odměnu.

AD je povinen dohlí ž et na soulad Stavebniho dí la s projektovou dokumentací , vč etně zpracování
změn a odchylek projektové  dokumentace, vyvolaných nepředví datelnými okolnostmi pň realizaci
Stavební ho dí la. V rámci qýkonu č inností  autorské ho dozoru bude AD vykonávat zejmé na následují ci
č innosti:

a) ú č ast na předáváni staveniš tě
b) ú č ast na vš ech kontrolní ch dnech Stavební ho dí la
c) v pří padě potřeby ú č ast na da| š í ch jednánich se vš emi ú č astniky realizace Stavební ho dí | a

d) ú č ast na odevzdáni a převzeti Stavební ho dí la po jeho zhotovení
e) ú č ast na převzetí  a schvalováni odstraněných vad a nedodě| ků

2,2

z.é



í ) odsouhlaseni dokumentace skuteč né ho provedení  Stavebniho dí la
g) spolupráce při vzorkováni materiálů  a výrobků  pro realizaci Stavebniho dila

h) zabezpeč eni povinnosti při kontrole a přejimání  postupně zakrývaných č ástí  Stavebniho

dila

i) sledování  Zhotovitele, zda je Stavebnl dllo prováděno dle zpracované  projektové

dokumentace s přihlé dnutí m k podmí nkám stanoveným orgány státni správy a podminkám

stanoveným stavebnim povoleni Stavební ho dlla
j) posuzováni návrhů  Zhotovitele na změny a odchylky v č ástech projektů  zpracovávaných

AD z hlediska dodž eni technicko-ekonomických parametrů  Stavební ho dí la a lhů t jeho

proveden í

k) spolupráce s koordinátorem bezpeč nosti práce a technickým dozorem Objednatele

l) spolupráce při kolaudač ní m řlzeni Stavebniho dila a jeho uvedenl do trvalé ho provozu

AD se zavazuje provádět autorský dozor dle té to smlouvy s odbornou pé č i osobně, svým jmé nem a

na vlastni odpovědnost v termí nu, rozsahu a za podminek stanovených v té to smlouvě,

lll, Změnv rozsahu č innostiAD

3.1 AD se zavazuje prové st pro Objednatele dalš í  práce autorské ho dozoru, které  vyplynou z
pří padných nepředví datelných zmé n nebo nutných ví cepracl pož adovaných Objednatelem v
prů běhu rea| izace Stavební ho dila. AD je povinen před zahájenim takové  č innosti informovat

Objednatele o její  předpokládané  celkové  ceně a tuto č innost zahájit teprve po pisemné m schváleni
předpokládané  ceny Objednatelem. Nebude-li AD postupovat dle předchozi věty, má se za to, ž e je

taková č innost zahrnuta v odměně stanovené  v ól. V té to smlouvy,

lV. Doba plnění

4,1. AD se zavazuje provádět autorský dozor v termí nech, které  vycházejí  zterminů  vlastni realizace

stavební ho dlla:

Termin zahájeni výkonu AD: po nabytí  ú č innosti té to smlouvy

Termin ukonč ení  č innosti AD: vydáni pravomocné ho kolaudač niho rozhodnuti a uvedení

stavební ho dila do trvalé ho už lvání

v. cena za vú kon autorské ho dozoru

5.1 Uč astnici sjednávaji za kompletni, řádné  a vč asné  provedeni autorské ho dozoru následujlci

odměnu:

6 612,- Cena bez DPH

í  388,. DPH

8 000,- Cena vč etně DPH

DPH bude přepoč tena v připadě změny sazby podle platných předpisů .

5,2 Tato Odměna je nejvýš e připustná a ú plná. Odměnu AD lze překroěit jen za podminek stanovených

v té to smlouvě.AD prohlaš uje, ž e cena obsahuje veš keré  náklady souvisejicí  s prováděným

autorské ho dozoru a zisk AD.

vl. platební  podmí nkv

6.1 Objednatel zaplatí  dohodnutou odměnu AD na základě faktury - daňové ho dokladu (dále jen

,,faktu ra") .
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AD je oprávněn vystavit Objednateli fakturu za kaž dý kalendářní  měsí c výkonu autorské ho dozoru

poté , kdy bude mezi shanami schválen rozsah provedené  č innosti a jeji cena.

Kaž dá faktura musí  mí t nálež itosti daňové ho dokladu dle zákona č . 23512004 Sb., o DPH, ve zné ni

pozdějš ich předpisů , (dá| e jen ,,faktura"), Daňovó doklady musí  obsahovat rekapitulaci

fakturovaných č ástek. Pří | ohou faktury musi být Objednatelem odsouhlasený rozsah provedené

č innosti.

SpIatnost dilč ich faktur je 30kaIendářní ch dnů  od data doruč ení ,

NedojdeJi mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení  množ ství  nebo druhu provedených

prací  a dodávek, je AD oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedoš lo k rozporu. Pokud

bude faktura - daňový doklad AD obsahovat i ty práce, které  nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je

Objednatel oprávněn fakturu odmí tnout a pož adovat opravu fakturované  č ástky. AD není  oprávněn

na takto odmitnutou fakturu zahrnují cí  neodsouhlasené  práce a dodávky uplatňovat ž ádné

majetkové  sankce,

Objednatel mů ž e vrátit fakturu v pří padě, kdy faktura vykazuje í ormálni nedostatky nebo nevznik| o

právo na vystavení  faktury na pří sluš nou č ástku, AD neni oprávněn na takto odmí tnutou fakturu

uplatňovat ž ádné  majetkové  sankce.

V pří padě, ž e Objednateli vznikne z ujednání  dle té to smlouvy nárok na smluvní  pokutu nebo jinou

majetkovou sankci vů č i AD, je Objednatel oprávněn započ í st tuto č ástku na č ástku fakturovanou

ObjednateI i AD.

Odpovědnost za vady

AD odpovidá Objednateli za š kody podle právní ch předpisů  Č eské  repub| iky, t j, zejmé na za š kody

způ sobené  nepIněnim povinností , pozdní m pIněnim povinností  nebo jejich nekvaI itnim plněnim,

Nedojdeli ke splněni povinnosti ze shany AD, ani po pí semné m upozornění  ze strany Objednatele,

je AD povinen uhradit Objednateli smluvní  pokutu ve výš i 500,- Kč  za kaž dý den prodlení , poč inaje

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

Objednatelje oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez udání  dů vodu. Výpovědní  doba č iní  14 dni ode

dne doruč ení  výpovědi AD.

změna smlouvv

Tuto smlouvu lze měnit pouze pí semnými prů bé ž ně č í slovanými dodatky podepsanými oběma

smluvní mi stranami. Jiné  zápisy, protokoly a podobně se za změnu smIouvy nepovaž uji.

Nastanou] i u některé  ze stran skuteč nosti brání cí  řádné mu plněni té to smlouvy je povinna to ihned

bez zbyteč né ho odk| adu oznámit druhé  straně a vyvo| at jednání  zástupců  oprávněných k podpisu

smlouvy.

závěreč ná ustanovení

AD si je vědom, ž e je ve smyslu zákona č . 320/2001 Sb,, o í inanč ni kontrole ve veřejné  správě,

povinen spo| upů sobit při výkonu finanč ní  kontro| y.AD se ve spolupráci s Objednatelem zavazuje

poskytnout kontrolnim orgánů m jaké koliv dokumenty vztahujici se k realizaci projektu, podat

informace a umož nit vstup do své ho sidla a jakýchko| iv da| š í ch prostor a na pozemky souvisejí cí  s

projektem nebo jeho realizací , AD se zavazuje poskytnout na výzvu své  daňové  ú č etnictví  nebo

daňovou evidenci k nahlé dnutí  v rozsahu, ktený souvisí  s projektem, Svým podpisem sm| uvni strany

uznávdli, ž e vš echny podminky té to smlouvy č et| y v p| né m rozsahu, jsou s nimi srozuměny a

schvalují je.

AD tí mto výslovné  prohlaš uje, ž e přebí rá nebezpeč í  změny okolností  dIe ustanovení  § 2620 odst. 2

a § 1765 odst, 2zákonač .89/20,12 Sb., obč anský zákoní k,
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17,3 Sm| uvni strany výs| ovně souhlasí  s tí m, aby tato sm| ouva by| a bez jaké hoko| iv

vš ech připadných osobní ch ú dajů  ve smlouvě uvedených, zveřejněna na

stránkách obce Baby| on a to vč etně vš ech pří padných přiloh a dodatků . Smluvní  strany

ž e skuteč nosti uvedené  v té to smlouvé  nepovaž ují  za obchodní  tajemství  ve smyslu

obč anské ho zákoniku a udělují  svoleni k jejich už iti a zveřejnění  bez stanoveni jakýchkoli dalš í ch
podminek.

17 ,4 Tato smlouva byla schválena dle § 41 , odst, 1 zákona 12812000 Sb. o obcich, Zastupitelstvem obce
Babylon dne 22. 10.2020, č islo usnesení  7/2020 nadpolovič ní  větš inou hlasů  č lenů  zastupitelstva

obce a to na základě řádně vyh| áš ená a vyhodnocené  verejné  soutěž e,

17,5 Tato smlouva o dí lo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvnimi stranami.

17.6 Tato smlouva se vyhotovu.je ve třech výtiscí ch, z nichž  dva obdž i Objednatel a jeden AD.

V Babylonu dne 26. 10. 2020

za 0bjednatele:

V Babylonu dne 26 . 10,2020

za AD:

lng. Viktor Krutinapavel Bambásek

starostka obce


