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Smlouva o dílo

Č. 4/2016

uzavřená dle Občanského zákoníku zák. č. 89/2012 Sb.

l. Smluvní strany

Objednatel:

|.1. Město Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna

zastoupené ThOr. Janem Hradilem, Th.D., starostou města

lČ: 00282740 DIČ: CZ 00282740

Bankovní spojení: kb Brno - venkov

Zhotovitel:

1.2. EC enviconsult, s.r.o., Sušilova 11, 602 00 Brno

zastoupená RNDr. Igorem Rusníkem, Ph.D., jednatelem

lČ: 26233932 DIČ: CZ 26233932

Bankovní spojení:

ll. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je vypracováni projektové dokumentace nás|edujÍcÍch oprav ČOV
Újezd u Brna:

l. Výměna stávajících litinových šoupátek v uzavřených prostorách ČOV.
2. výměna 2 železobetonových poklopů v areálu, z důvodu ztížené manipulace, za

litinové.
3. Dešt'ová zdrž - zmenšení objemu dz instalaci železobetonové přepážky a osazení tzv.

vyplachovacI klapky. Přivedení vyčištěni vody potrubím ON 1000 a ve zbývajícím
prostoru vytvoření ČS, ze které bude čerpána voda do nové, popř. stávajÍcÍ vodní
plochy ,,Šmoldus". Vyspraven' dna DZ Návrh nové čerpac' stanice do objektu
hrubého čištění. Propojení DZ s havarijním odtokem.

4. Ostatní- přepojeni vyčištěné vody do čs, přípojka elektro a další.
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5. Zásobní nádrž včetně dávkovacího čerpadla chlornanu sodného k hygienickému
zabezpečen' vody před čerpáním do vodn' nádrže ,,Šmoldus"

6. Instalace přepadové hrany před nátokem do DZ k zabránění nátoku hadrů apod. na
česle Huber, jejichž čištění je problematické.

7. Osazeni vzduchového potrubí na povrch hladiny v dosazovacích nádržích k ofuku
plovoucích nečistot do sběrných žlabů, dále osazení dmychadla, přÍvodního potrubí a
vhodného zdroje vzduchu.

8. Oprava venkovního povrchu starých nádrži biologické jednotky.

projektová dokumentace bude zpracována dle vyhlášky č. 499/2006. Součástí PO
bude soupis prací a dodávek a tzv. slepý rozpočet, jako součást zadávací
dokumentace pro výběr zhotovitele stavby.

Ill. Čas plnění
1. Zahájení předmětu plnění: do 2 dnů od podpisu smlouvy o dílo.
2. Předání návrhu projektové dokumentace stavby: do 2 týdnů od podpisu smlouvy o

dílo.

lV. Cena

Smluvní cena činí 170.500,-KČ {slovy: jednostosedmdesáttisÍcpětset korun českých) + 21%

DPH.

V ceně je zahrnuto:

- projektová činnost, průzkumy a rozbory
- Náklady na pořIzenI mapových podkladů
- Cestovné
V ceně nejsou zahrnuty náklady na případné geodetické zaměření lokality. PO bude
zpracována v 6 tištěných vyhotoveních a v 6 el. verze na nosiči CD ve formátech pdf, doc
a xIs. Cena je neměnná, vyjma případné změny sazby DPH.

V. Způsob financováni

Financování ze strany objednatele bude provedeno nás|edujÍcÍformou:

1. 150.000,-KČ + DPH - po odevzdání projektové dokumentace v čistopisu
2. 20.500,-KČ + DPH - po odsouh1asení správnosti a úplnosti PO objednatelem
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Splatnost faktur Činí 15 dnů po jejich obdržení objednatelem

VI. Jiná ustanovení

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zjisti-li, že zhotovitel provádí
dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po zhotoviteli odstranění vad,
vzniklých vadným prováděním a provádění díla řádným způsobem.

2. Zhotovitel se zavazuje k bezplatnému odstranění všech vad, reklamovaných
objednatelem v době, kdy odstranění těchto vad má ještě význam z hlediska
technického, nebo ekonomického. Práva z odpovědnosti za vady předaného díla tím
nejsou dotčeny.

3 Zhotovitel je povinen poskytnout zástupcům Státního fondu Životního prostředí ČR,
Ministerstvu životního prostředí ČR, Nejvyššímu kontrolnImu úřadu, Evropské komisi,
Evropskému účetnímu dvoru a dalším kontrolním orgánům dle zákona o finanční
kontrole, veškeré doklady a informace potřebné k zabezpečení řádného výkonu
kontroly a monitorovací činnosti souvĹsejÍcÍ s případným finančním příspěvkem
poskytnutým zadavateli ze Státního fondu Životního prostředí ČR a Evropského fondu
regioná1ního rozvoje.

VIl. Záruční podmínky

1. Záruka na projekční práce je stanovena v délce 60 měsíců. Záruka je platná ode dne
odevzdání a převzetí projektové dokumentace.

2. Lhůta záruky se prodloužI o dobu, po kterou bude nutné provést úpravy nevyhovujícI
dokumentace.

Vlil. Závěrečná ustanovení

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen oboustranně odsouhlasenými písemnými
dodatky. Návrh dodatku může podat kterákoliv ze smluvních stran.

2. Smluvní strany si vyhrazují právo odstoupit od smlouvy v případě závažného neplnění
smluvních podmínek druhé smluvní strany, týkajIcIch se kvality, věcného a časového
plněni s tím, že vtomto případě vzniká zhotoviteli nárok na úhradu skutečně
vynaložených nákladů.
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3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží
zhotovitel a dvě vyhotovení obdrží objednatel.

4. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato
smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a svobodné vůle. Na důkaz toho
připojují své podpisy.

5. Pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

6. Tato smlouva byla schválena na zasedání Rady města Újezd u Brna dne 19.9.2016.
7. Tato smlouva bude vyvěšena na webových stránkách města Újezď u Brna.

lX. Podpisy smluvních stran
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