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dle ustanovení  § 2586 a násl, zákona č . 89/2012 Sb., obč anský zákoní k (NOZ)

l, smluvní  shanv

Obec Babylon

Babylon 27 ,344 01 Domaž I ice
pavel Bambásek, starosta obce

0057255,1

+ 420724857661

starosta@babylon-obec,cz

0biednatel:
Obchodní jmé no:

Sí dlem:

Zastoupený:

lč O:

Tel,:

E mail:

a

zhotovitel:
Jmé no a přijmeni:

Bytem:

ICO:

Bankovnl spojení :

Tel.:

E-mail:

Radim Koura

02865726

ll. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, ž e v rozsahu dohodnuté m v té to smlouvě a za podminek v ni uvedených, pro

objednatele na jeho ú óet a jeho jmé nem vykoná a zaří dí  investorsko-inž enýrské  a projektové  č innosti při

realizaci akce

,,VÝstavba a modernizace sportoviš tě - Babvlon"

0bjednatel se zavazuje, ž e za vykon áni azařizeni ujednaných č innosti zaplatí  zhotoviteli odměnu ve výš i

stanovené  v té to smlouvě.

lll, Rozsah a obsah předmětu plnění

1. Zajiš těni připravy projektové  dokumentace pro realizaci stavby v následujicí m sjednané m rozsahu:

a) vypracováni projektové  dokumentace pro ú zemní  rozhodnutí

b) zajiš těni potřebných stanovisek s dotč enými orgány

c) vydání  ú zemní ho rozhodnutí  a stavební ho povolení

2. Objednate|  se zavazuje, ž e zajistí  potřebnou souč innost v zájmu plnění  stanovených dilóí ch

terminů  spojených s řádným pIněnim dí la a to na základě pí semné , pří p. teIefonické  výzvy zhotovitele

min, 3 dny předem,

3. 0bjednatel má právo rozhodnout o změně rozsahu dila, kterou pí semně oznámí  zhotoviteli, Zhotovitel
je povinen dohodnout se s objednate| em na změně ceny dí la v souvis| osti se změnou rozsahu dí | a,

pří padně té ž  na změně terminu dokonč ení  dí la, O těchto změnách bude poří zen pí semný dodatek

smlouvy, v opač né m pří padě se má za to, ž e navýš ení  rozsahu (ví ce práce) dí la nemá na cenu dí la

v| iv a v připadě poniž ení  rozsahu dila (mé ně práce) bude celková cena di| a stanovena dle rozsahu

skuteč ně provedených prací .



M. Č as plnění

'l . Zhotovitel se zavazuje, ž e odborné  č innosti podle té to smlouvy pro objednatele vykoná v té to lhů tě:

Zahájení :  po zaplacení  smluvni ceny předmětu dle č l. V bod 1a)

Odevzdáni PD do 21 ,12,2020

Zajiš tění  vydáni do 90 dní  po odevzdáni PD objednateli.

2. Zhotovitel přebiráodpovědnostzavlaslni ří zení  postupupraci azasledováni adodž ování  předpisů ,

nařizení  a vyhláš ek hlavně pak v souvislosti s vydanými pokyny poskytovatele dotace.

v. cena předmětu plnění a p| atební  podmí nkv

1, Cenajednotlivýchč innostijesjednanádohodoudle§2zák,č ,526/90Sb.,ocenáchdleč 1, 1ll.

Cena je dle č l. lll. stanovena ve výš i:

*  Zhotovitel není  plátce DPH, tato cena je koneč ná

2, P| atební  podmí nky

o Platba bude realizována po č ástech. Dle č | , V bod 1a)-vypracováni PD pro ú zemniho rozhodnuti

bude fakturováno po podpisu té to smIouvy, D| e č l. V bod 1b) - Zajiš tění  potřebných stanovisek a
povoIeni bude fakturováno po vydání  ú zemní ho rozhodnutí  a stavební ho povolení

vl. smluvní  pokutv

Smluvní  shany se dohodlyl

'l. Nedodrž i-| i zhotovitel č as plněni uvedený v č | , lV té to smlouvy zjeho viny, má objednatel právo

ú č tovatsmluvní  pokutu ve výš i 500,- Kč  za kaž dý den prodlení . Smluvní  pokuta nemá vliv na nárok

na náhradu š kody způ sobenou Zhotovitelem poruš enim jeho povinností , Prod| ení  zhotovite| e

splné nim dila o vice jak 25 dni je dů vodem k odstoupení  od smlouvy ze strany objednatele,

ZhotoviteI  je v takové m připadě povinen vrátit objednateli vš echna přijatá peněž itá plněni a pozbývá

nárok na svoji odměnu.

2. V pří padě prodlení  objednatele s proplacenim faktury bude zhotoviteI  ú ótovat objednateli smluvni
pokutu ve výš i 0,05 o/o zdluž né  č ástky za kaž dý den prodleni. Prodleni s ú hradou ze shany

objednatele delš í  než  25 dnů  je dů vodem k odstoupeni od smlouvy ze strany zhotovitele,

vll. zvláš tní  a závěreč ná uiednání

1. Objednatel máprávotutosmlouvuvypovědětbezuvedeni dů vodu.Výpověd'jer] č innáokamž ikem
jejiho doruč ení  zhotoviteli. Zhotovite|  má v takové m připadě právo na ú hradu č ásti své  odměny

a) vvpracován í  proiektové  dokumentace pro ú zemní  rozhodnutí 74 000,00 Kč

b)
Zajiš tění  potřebných stanovisek s dotč enými orgány a zajiš tění

vvdání  ú zemní ho rozhodnutí  a stavební ho povolení 7 500,00 Kč

Celkem bez DPH* 81 500,00 Kč



odpoví dajicí  rozsahu j iž  zhotovené ho dila, které  předá objednateli následují cí  pracovni den po

obdž ení  výpovědi.

2, Smluvní  strany se osvobozují  od odpovědnosti za č ásteč né  nebo ú plné  neplné ni sm| uvnich

závazků , jestliž e se tak stalo vinou vyš š í  moci, Objednate|  se přitom zavazuje uhradit zhotovite| i

rozpracovanou fázi dí la. Za vyš š i moc se pokládají  ž iveIné  pohromy a katastroí y.

3, Zhotovitel se zavazuje neprodleně upozornit mandanta na vš echny skuteónosti, které  by moh| y

negativně ovlivnit předmět plněni,

4. Zhotovitel mů ž e pověřit provádění m č ásti dí | a j iné  osoby (své  poddodavate| e). Jeho výluč ná

odpovědnost za koordlnaci vš ech poddodavatelů  a řádné  provedení  dí la tí m vš ak neni dotč ena.

5. 0bě smluvní  strany se zavazují  považ ovat veš keré  informace a jednání  vyplývají cich z č innosti

obou smluvnich stran podle té to smlouvy za dů věrné  a budou je chránit před zneuž ití m třetí mi

osobami.

6. Sm| ouva mů ž e být měněna nebo zruš ena pouze pí semně, na základě dohody obou stran.

7, Vzájemné  vztahy sm| uvní ch stran neupravené  touto smlouvou se ří dí  pří s| uš nými ustanovení mi

NoZ,

8. Smluvni strany prohlaš ují , ž e dostateč ně urč i| y rozsah svých závazků  a doš | o k dohodě o ce| é m

rozsahu té to smlouvy,

9. Změnyadodatkykté tosm| ouvěmusi býtpí semné aodsouh| asené stalutárnimi zástupci smluvní ch

stran,

,l0, 
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscí ch, z nichž  kaž dá ze smluvní ch stran obdrž í  jeden

výtisk.

1,1, Smluvní  strany výs| ovně souhlasí  s tí m, aby tato sm| ouva by| a bez jaké hokoliv omezení , vč etně

vš ech připadných osobní ch ú dajů  ve smlouvě uvedených, zveřejněna na oí iciá| nich webových

stránkách obce Babylon a to vč etně připadných pří loh a dodatků , Smluvní  strany prohIaš uji, ž e

skuteč nosti uvedené  v té to smlouvě nepovaž uji za obchodni tajemství  ve smyslu § 504 obč anské ho

zákoní ku a uděluji svo| eni k jejich už ití  a zveřejnění  bez stanovení  jakýchko| i dalš í ch podminek."

12. Objednatel a zhotovitel shodně prohlaš ují , ž e si tuto smlouvu před její m podpisem přeč etli, ž e byla

uzavřena po vzájemné m projednáni, podle jejich pravé  a svobodné  vů le, váž ně a srozumitelně,

nikoI iv v tí sni a za nápadně nevýhodných podmí nek.

V Babyloně dne 09.,l2,2020 V Babyloně dne 09J2.2020

objednatel

pavel Bambásek, starosta obce Radim Koura


