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uzavřená podle ustanovení  § 2586 a násl. zákona č . 89/2012 Sb., Obč anské ho zákoní ku,

ve znění  pozdějš í ch předpisů , ní ž e uvedené ho dne, měsí ce a roku mezi těmito stranami:

Objednatel:  Město Újezd u Brna
ICO:
otč :
sí d1o:

te1.:

e-mail:

zastoupen: Ing. Marií  Kozákovou, starostkou města, tel.:  602 500 583

zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Vé var, mí stostarosta města, te!.:724183 499

00282740
CZ00282740
Komenské ho 107, 664 53Újezdu Brna

544 224 336, 544 224 218

;_t"a]_q"slflí -í J)Lti .9: : : tdllbln.,p.z,;  n:,i,: ,!"q,sl"í } "t"9; I ll?"k'l* ú p": l,d'u,I ] __t.nit,p"z

z

bank. spoj,:  Komerč ní  banka, poboěka Brno - venkov
č . ú č tu: 492564I l0I00
na straně j  edné  jako objednatel (dále také  j en,, objednatel" )

a

Zhotovitel:  INVESTINŽENÝRINGa.s.
60742470
CZ60742470
Kapucí nské  náměstí  30315,602 00 Brno

zastoupen: Ing. Tomáš em Š terclem,předsedoupředstavenstva
zástttpce ve věcech technických: Mgr. JanaZemanová

rČ o:
DIČ :
sí dlo:

tel.:

e-mail:
bank. spoj.:  Komerč ní  banka, poboč ka Nové  Sady
č . ú ětu:

na straně druhé  jako zhotovitel (dále také  jen ,,zhotovitel" nebo ,,technický dozor")

takto:

I .

Předmět smlouvy

Předmětem té to smlouvy je závazek zhotovitele poskytnutí  služ eb stálé ho technické ho

dozoru investora pro stavbu ,.Multifunkč ní  hala se zázemí m" (dále TDI).
Přeclmět dí la je specifikován cenovou poptávkou objednatele dle e-mailové  výzvy
objednatele z 28. | . 2022.
Zhotovitel prohlaš qje, ž e se seznámil se vš emi podklady k akci výstavba ,,Multifunkč ní
haly se zázemim" a ž e jsou mu známy veš keré  technické , kvalitativní , kvantitativní  a j iné
podmí nky nezbytné  k realizaci dí la a ž e disponuje takovými kapacitami a odbornými
znalostmi, které  jsou nezbytné  pro rcalizaci předmětu plnění  té to smlouw za dohodnutou

maximální  cenu uvedenou v té to smlouvě.
4) Zhotovitel je povinen pŤ ed zahájení m prací  objednatele upozornit na pří padně zjiš těné

chyby a nedostatky, které  nejsou v rozpoč tu upraveny. V pří padě legislativní ch změn,

1)

2)

3)



které  by se týkaly předmětu dí la, je zhotovitel povitlen objednatele na tuto skuteč riost
upozomit a navrhnout j iné  technické  provedení  dí la.

5) Předmětem dí la jsou zánoveň práce a dodávky, které  objednatel podrobně nespecifikoval
v poptávce, ale které  patří  k řádné mu zhotovení  dila, a o kterých zhotovitel věděl, anebo
dle svých odborných znalostí  vědět měl, ž e jsou k řádné mu a kvalitní mu provedení  dí la
nezbytné .

6) Zák| adni povinnosti TDI
o předání  staveniš tě vybrané mu zhotoviteli, vypracování  protokolu o předáni a převzetí

stavby, pravidelné  zž tpisy do stavební ho dení ku,
o kontrola kvality prováděných montáž ní ch a stavební ch prací ,
o kontrola postupu prací  aplnění  harmonogramu a jeho ak1nnliz,ace,
o kontrola dodrž ování  projektu, kvality, předepsaných zkouš ek,
o kontrola a přebí rání  od zhotovitele jednotlivých dí lč í ch a dokonč ených prací ,
o prů běž né  informování  objednatele o vš ech závaž ných okolnostech v prů běhu stavby,

konzultace pří padných problé mů  se zhotovitelem i objednatelem a vyjádření  se
k řeš ení ,

o odsouhlasení  vš ech postupů ,
o kontrola vedení  stavební ho dení ku,
o kontrola správnosti podkladů  pro fakturaci dí lěí ch prací  a doclávek a vedení  přehledu

o ěerpání  nákladů  v návaznosti na uzavřenou smlouvu o dí lo,
. organizace a vedení  kontrolní ch dnů  stavby a zpracováni zápisilprotokolů

z kontrolní ch dnů ,
. sledování  změn v projektu a vystavováni "zmé nových listů " a jejich distribuce,
o ú č ast na projednávání  dodatků  a změn dokumentace a skuteč né ho provedení ,
. odsouhlasení  předlož ených vzorků  a technologických postupů ,
. dozor nad potřebnými zkouš kami,
o dozor nad vypracování m dokumentace skuteč né ho provedení ,
o dozor nad odstranění m vad a nedodělků  ve stanovené  lhů tě a kvalitě,
o převzetí  dokonč ené ho dí la,
. spolupráce při předání  dokonč ené ho dí la do majetku objednatele,
o pořizování  fotodokumentace a její  předání  objednateli po ukonč ení  stavby,
. posouzení  oprávněnosti a nezbytnosti pří padných dodateč ných prací .

7) Objednatel se zavazuje zap| atit zhotoviteli dohodnutou cenu.
8) Smluvní  strany prohlaš ují , ž e předmět plnění  podle té to smlouvy není  plnění m nemož ným

a ž e smlouvuuzavirají  po peč livé mzváž eni vš ech mož ných dů sledků .
9) Zhotovitel se zavazuje vykonat dí lo vlastní m jmé nem a na vlastní  zodpovědnost.

u.
Doba a mí sto plnění

1) Zhotovitel je povinen zahájit práce na dí le v souěinnosti se spoleěností  provádějí cí  stavbu
multifunkč ní  haly se zázemim, a to na výzvu objednatele.

2) Zhotovitel ukonč í  svou č innost po ukoněení  akce ,,Multifunkč ní  hala se zázemí m*
a odstranění  vš ech vad a nedodělků  uvedených v Zápise o předání  a pí evzeti dí la,

3) Zhotovitel se výslovně zavazuje provádět TDI  po celou dobu skuteěné ho provádění  stavby,
a to i v pří padě, ž e skuteč ná doba provádění  stavby přesáhne předpokládanou dobu stavby.
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I I I .
Cena za dí | o

1) Cena za zhotovení  předmětu smlouvy v rozsahu č l. I  té to smlouvy je stanovena podle
individuální  kalkulace zhotovitele a v souladu s jeho nabí dkou:

Cena č iní :  468 000 Kč  bez DPH

(slovy: č tyřistaš edesátosmtisí c korun č eských) bez DPH

Zhotovitel jako plátce DPH připoč í tává k ceně za dilo daí  z přidané  hodnoty v zákonné
výš i. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskuteč nění  zdanitelné ho plnění ,
je zhotovitel oprávněn ú č tovat DPH v procentní  sazbě odpoví dají ci zákonné  ú pravě ú č inné
k datu uskuteěnění  zdanitelné ho plnění . V pří padě takové  změny DPH není  třeba uzavirat
dodatek ke smlouvě, postač uje pí semné  oznámeni zhotovitele o takové  změně,

2) Obsahem ceny jsou veš keré  náklady zhotovitele nezbytné  krcalizaci dí la vč etně nákladů
s provedení m dí la. Zhotovitel tí mto zaruěuje objednateli, ž e před stanovení m ceny za dí lo
tak, jak je tato cena stanovena v té to smlouvě, provedl ocenění , kalkulace množ ství ,
jednotek anebo prvků , zahrnutých do dodávky dí la. V cenách výkonů  jsou zahrnuty

veš keré  hlavní , vedlejš í  a j iné  náklady, které  jsou nutné  k jejich odborně technické mu
provedení .

3) Cena zaltrnuje veš keré  náklady zhotovitele spojené  s ú plným a bezvadným dokonč ení m
dí la a j iné  práce a dodávky nutné  k řádné mu provedení  dí la.

4) Zhotovitel není  oprávněn provádět jaké koliv ví cepráce a poté  pož adovat navýš ení  ceny
bez předch oziho pí  semné ho o dsouhlasení  obj ednatele.

I v.
Platební  podmí nky

l) Objednatel neposkytuj e zálohy.
2) Zhotovitel je oprávněn realizované  práce fakturovat měsí ěně, a to vž dy na základě

vzájemně odsouhlasené ho soupisu provedených praci. Bez potvrzené ho soupisu
provedených prací  se doklad vystavený zhotovitelem považ uje zaneplatný.

3) Ceny musí  být uvederry v Kč , vž dy bez DPH a s DPH. Zhotovitel je povinen, po vzniku
právafakturovat, vystavit á objednateli předat fakturu ve dvojí m vyhotovení .

4) Faktura musí  obsahovat č í slo smlouvy, č í slo ú č tu zhotovitele a vš echny ú daje uvedené

v ust. § 28 zákona ě.23512004 Sb., o dani z přidané  hodnoty.
5) Splatnost veš kerých faktur je minimálně 30 dnů  ode dne jejich doruěení  objednateli.

V.
Podmí nky provedení  dí la

l) Zhotovitel je povinen provádět dí lo na základě podmí nek té to smlouvy.
2) Při provádění  dí la postupuje zhotovitel samostatně, Zhotovitel se vš ak zavazuje

respektovat veš keré  pokyny objednatele, týkajici se realizace předmětné ho dí la
a upozorňuj ici na mož né  poruš ování  smluvní ch povinností  zhotovitele.



3)

4)

5)

6)

zhotovitelje povinen upozornit objednatele bezzbyteěné ho odkladu na nevhodnou povahu

uo"í  př.urátyct.' od objednatele něbo pokynů  daných mu objednatelem k provedení  dí la,

jestliž e zhotóvitel mohituto nevhodnost zjistit při vynalož ení  odborné  pé č e,

Zhotovitel ," ,ururui," neprodleně inforrnovat bbjednatele o vŠ ech skuteČ nostech, které  bY

mu mohly způ sobit finanoní  nebo j inou ú jmu, o překáž kách, které  by mohly ohrozit

termí ny r ea| izace stavby.

věci, které  1.o,, potróné  k provedení  dí la je povinen opatřit zhotovitel, pokud v té to

smlouvě neni výslÓvně uvedeno,ž e je opatří  objednatel, _..
objednatel je oprávněn kontrolovat provádoni aita. .zjisti,I í  objednatel, ž e zhotovitel

provádí  dí lo v rorpor,, se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dož adovat se toho,

áby zhotovitel oástranil va"dy vzniklé  vadným provádění m a dí lo prováděl řádným

,pt rou.* . Jestliž e zhotovitel tak neuč iní  ani v přiměřené  lhů tě mu k tomu poskytnuté

u po.tup zhotovitele bY vedl nepochybně k podstatné mu poruš ení  smlouvy, je objednatel

opraun8n odstoupit od smlouvy t y1_1__y

Ziotovení  dí la je ukonč eno předání m a převzetí m dí la ve smyslu pří sluš ných norem

na protokolu o pÝedán í  a pí evzátí , odstranění m vš ech vad a nedodělků ,

vI .
Záruka za jakost dí la

zhotovitel zodpoví dá za kvalitu, funkč nost a ú plnost zhotovené ho dí la v rozsahu té to

smlouvy a zaruč uje s9, ž e dí lo provede v souladu s podmí nkami. té to smlouvy

a v parametrech a játorti která budá odpoví dat obecně závaznýn předpisů m č SN, EN

(tec'hnické  norn,yj platným v č R v ů obě realizace, standardů m, j iným předpisů m

a směrnicí m výrobců , dodavatelů  materiálů  a technický ch zaí izeni platným v Č R v době

jeho realizu... Dál. budo., respektovány připomí nky a pož adavky objednatele, správců

inž enýrských sí tí  a ostatní ch dotč ených subjektů ,

zhotovitel neodpoví dá za vady, které  byly po převzetí  způ sobeny objednatelem,

neoprávněným zásahem třetí  osoby č i neodvratitelnými událostmi,

Ža'pripaaie vady, které  byly způ sobeny pouŽití . podkladů  a věcí  poskytnutých

oil.ánu,.t.m, na 
'ié ltcnz 

neu[odrrort zhotovitel objednatele upozornil a ten, i Přes toto

upozornění , na jejiih použ ití  trval, zhotovitel neodpoví dá,

pbvinnosti aprávaze'záruky za jakost upravuje plně obč anský zákoní k,

Zhotovite1 oapovioá za p"lr."^ i,i a zni€ení  dila svoji ěinností  do její ho Předání  objednateli

v celé m rozsahu, věetnŮ ěinnosti subdodavatelů , kieré  ke zhotovení  dí la objednal. Stejně

tak odpoví dá za š kodu způ sobenou na majetku objednatele Č inností  těchto osob nebo jejioh

7)

1)

2)

3)

4)

5)

jednání m.

6) 
"Zhotovitel 

neo< lpovidázaš kody způ sobené  vyš š í  mocí ,

vI I .
Vyš š í  moc

za vyš š i moc se považ ují  okolnosti mají cí  vliv.na_dí lo, které  nejsou záví s\é  na smluvní ch

stranách a které  smluvní  stí any nemohou ovlivnit. Jedná se např, o válku, PovstánÍ , Živelné

pohromy apod.
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VI I I .
ojiš tění

1) Technick ý dozor se zavazuje mí t po celou dobu trvání  té to smlouvy uzavřenu v postavení

pojiš těné ho pojistnou smlouvu nu pojiš tění  odpovědnosti,za š kody způ sobené  při výkonu své

einnosti ate ieto smlouvy ve výš i pÓ3lrtne hodnoty minimálně 15 000 000 Kč ,

2) y pří padě změn v pojiš tění  je technický dozór povinen bezodkladně předlož it objednateli

originál nebo ověřenáu"kopii dokladu o'uzavřeni nové  pojistné  smlouvY, Pří Padně její ho

dodatku.

3) poruš ení  povinnosti dle odst. 1 anebo 2 tohoto ělánku je považ ováno zlpodstatné  poruš ení

,lr1louuy na straně technické ho dozoru, což  mů ž e vé st k odstoupení  od smlouvy ze strany

objednátele, věetně,rplu,něni nároků  na smluvní  pokutu dle č lánku IX, tóto smlouvy,

4) Náklady na pojiš é ní  nese technický dozor amá je zahrnuty ve sjednané  ceně za splnění

souvisejí cí  s poskytování m

x.
Odstoupení  od smlouvy

1) v pří padě opakované ho poruš ení  povinností  vyplývaj í cí ch zté to smlouvy jsou objednatel
' 

i zhotovitel oprávněni odstoupit oci smlouvy,

předmětu smlouvy.
i;  technický dozor se zavazlje uplatnit veš keré  pojistné  události

pí nění  dle té io smlouvy u pojiš ť ovny bez zbyteč né ho odkladu,

S.runřpokuty

1) Bude_li objednatel v prodlení  s ú hradou řádně vystavené  ť aktury, je technický dozor

oprávněn ú č tovat objednateli ú rok z prodlení  ve výš i 0,050Á z dluž né  č ástky za kaž dý den

prodlení  po termí nu splatnosti faktury ato až do doby zap| aceni dluž né  č ástky a objednatel

je pouin.n takto ú č tovaný ú rok z prodlení  zaplatit,

2) Technický dozor odpóví dá ,uiáďné  plnení  svých povinností  stanovených touto smlouvou.

V pří padě poruš ení  povinností  technick8ho dozoru stanovených touto, smlouvou, je objednatel

oprávněn pož adovat na technické m dozoru zaplacení  smluvní  pokuty ve výš i 5 000 kě

zakaž dý zjiš těný pří pad takové ho poruš ení  povinnosti a technický dozor se zavazuje takto

pozadovŇu opiaun8nou smluvní  pokutu pí ikazci zaplatit,.

3) v pří pa ďé , ž e technický dozoi uvede nepravdivé  prohláš ení  nebo poruš í  povinnost mu

ulož enou v č l. VI I I . teto ,,,'touvy nebo nebuáe mí t sje-dnáno pojiš tění  v rozsahu stanovené m

v č l. VI I I . té to smlouuY,j. povinán uhradit objednateli smluvní  pokutu ve výš i 5 000 Kč ,

4) Zap| acení m smluvni"póruty není  dotč en nárok objednatele na náhradu Š kodY vzniklou

v pří č inné  souvislosti s poruš ení m povinností  technické ho dozoruo s ní mž  je spojena smluvní

pokuta dle té to smlouvy.

5) Smluvní  pokuty, ,iróty z prodlení  a náhrady š kody j  sou splatné  do 15 dnů  ode dne, kdy je

povinné  straně oo.uee.ra pí semná výzva oprávněné  ,i.uny k jejich zap| aceni, Sankce, pří p,

náhrada š kody, musí  být ve výzvé  vyěí sleny v .pož adované  
výš i vč etně uvedení  dů vodu,

pro který je smluvni pákuta pozaaoiana a popisu skuteč ností , ve kterych je spatřováno

porus.ni ,áŇ"ionouaných povinností  ze strany povinné  strany.



1)

2)

2) Při odstoupení  od smlouvy z dů vodů  na straně objednatele, je zhotovitel
zabezpeč it dí lo po dobu přeruš eni prací  a objednatel je povirren náklady s tí mto
uhradit.

XI .
Doltlž ka platnosti právní ho ú konu objednatele

Ze strany objednatele byl clodrž en postup ve smyslu ustanovení  § 41 zákon a ě. 12812000 Sb.,
o obcí ch (obecrrí  zřizeni), ZŤ izení  vš ech podmí nek uvedených ve smlouvě o dí lo bylo
schváleno usnesení m na l58. zasedáni Rady města Újezdu Brna ze dne 2L2.2022.

xI I .
Závé reč ná ujednání

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, znichž kaž dástratra obdrž idvě vyhotovení .
Smlouva nabýváplatnosti a ú č innosti dnem podpisu oběma smluvní mi strananri.
Tuto smlouvu lze měnit nebo ruš it pouze pí semným oboustranně potvrzeným č í slovaným
Dodatkem ke smlouvě. Jiné  zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovaž ují .
Souč ástí  té to smlouvy jsou i veš keré  podmí nky stanovené  v zadávaci dokumentaci
č i vzeš lé  ze zadávaciho Ť izeni veřejné  zakázky, a to i v pří padě, ž e v té to srnlouvě neisou
výslovně uvedeny.
Budou-li nebo stanou-i se jednotlivá ustanovení  té to smlouvy neplatnými nebo právně
neú č innými, není  tí m dotěena platnost ostatní ch ustanovení . Neú č inné  ustanovení  se podle
mož nosti vylož í  v dané m smyslu nebo se nahradí  novým ustanovení m.
Práva a povinnosti převzaté  uzavření m té to smlouvy přejdou na pří padné  právní  nástupce
s povinnosti převzit tato práva a povinnosti ve stejné m rozsahu.
Zhotovitel souhlasí  se zveřejnění m plné ho znění  té to smlouvy o dí lo (vč etně její ch pří loh
a pří padných dodatků ) dnem její ho podpisu.
Tato smlouva podlé há právní mu řádu Č eské  republiky. Yztaby a závazky zté to smlouvy
vyplývají cí  se ří dí  podle zákona ě, 8912012 Sb., obč anský zákoní k, ve znění  pozdějš í ch
předpisů , jestliž e je tato smlouva neupravuje odpoví dají cí mi ustanovení mi.
Smluvní  strany tí mto prohlaš ují , ž e smlouva byla sepsána podle jejich skuteč né  a svobodné
vů le, smlouvu si řádně přeč etly, s její m obsahem souhlasí  a prohlaš ují , ž e smlouva nebyla
sepsána v tí sni ani zajednostianně nevýhodných podmí nek. Obě smluvní  strany potvrzují
autentič nost té to smlouvy svými podpisy.
Nedí lnou souč ástí  té to smlouvy jsou následují cí  pří lohy:
Pří loha ě. 1 - doklad o pojiš tění  zhotovitele
Pří loha č ,2 - nabí dka zhotovitele.

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

V Újezdu u Brna 23, 2.2022 v (her\ dne 2022

sti 303/5
, cz
470

NG a.s.

Ing. Tomáš  Š tercl, předseda představenstva
jako zhotovitel

Město
Ing. Marie Kozák
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