SMLOUVA O DÍLO Č.j. SNPCS 07247/2018

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE — ENvIRoxMEnTÁLNí REKONSTRUKCE AREÁLU SPRÁVY NP
CESKE ŠVYCARSKO
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

|. Smluvní strany
I.1 Objednatel

Objednatel:

Správa Národního parku České Švýcarsko

Zastoupené:

Ing. Pavel Benda, Ph. D., ředitel

Sídlo:

Pražská 457/52, Krásná Lípa, 407 46

ič:
DIČ:

06342477

Bankovní spojení:
(dále jen ,,objednatel“)

Osoba oprávněná kjednánív technických a realizačních záležitostechjménem objednatele: Jakub Juda (j.juda@npcs.c
z,
737 276 863)

|.2 Zhotovitel
Zhotovitel:
Zastoupený:

Atelier Rákos,s. r.o.

Sídlo:

lng. Tomáš Rákos, autorizovaný krajinářský architekt ČKA 04585
Hlavnítřída 279/7, Mariánské Lázně 353 01

IČO:

06978282

DIČ:

C206978282

Zapsaný v

OR, vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 36071

Bankovní spojení:
(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

II.

1

Předmětem smlouvy je vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby „Environmentální

rekonstrukce areálu Správy NP České Švýcarsko" vKrásně Lípě (Pražská 52, 407 46), vycházející ze studie
„Environmentálního využití areálu Správy NP České Švýcarsko", která je přílohou této smlouvy, včetně kompletního
zajištění inženýrských služeb.

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí zajistit:

a) Zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen DPS): jedná se () zhotovení
projektové
dokumentace vycházející ze studie „Environmentálního využití areálu Správy NP České Švýcarsko". Orientační výčet
plánovaných stavebních prvků a prací je uveden vPříIoze č. 2 (Orientační výčet plánovaných stavebních prvků a
prací).

DPS bude obsahovat všechny náležitosti dle přílohy č. 6 k vyhlášce MMR č.499/2006 Sb., ze dne 10. listopadu 2006
(ve znění pozdějších předpisů), o dokumentaci staveb a vyhlášky č.169/2016 Sb., vplatném znění, o stanovení
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb svýkazem
výměr.

Kromě všech formálních a obsahových náležitosti v daném rozsahu projektové dokumenta
ce bude součástí rovněž:
členění stavby (dílčí etapy) a návrh detailního časového harmonogramu prací,

-

rozpis materiálu a prací, včetně detailního položkového rozpočtu, slepého položkovéh
o rozpočtu pro účely
nacenění realizace stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, a to vše v souladu
s vyhláškou č. 169/2016 Sb.,

v platném znění.
Dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr bude předána
v šesti vyhotoveních v tištěné formě a v šesti vyhotoveních na paměťovém mediu (CD)
v elektronické podobě. Textové i
grafické výstupy budou totožně. Textová část bude předána ve formátu *.doc
(DOC) textového editoru WORD,
databázová a tabu/ková část ve formátu *.x/s (XLS) tabulkového editoru EXCEL, grafické
soubory ve formátu *.pdf
(PDF) vprogramu ADOBE READER. Zhotovitel ručí za to, že textové i datové části
projektové dokumentace budou
v plném sou/adu.

b) Zajištění inženýrských služeb — zajištění potřebných povolení na realizaci
stavby dle vyhotovené projektové
dokumentace na základě konzultaci se stavebním úřadem a dalšími dotčenými orgány
(např. ohlášení stavby, územní
rozhodnutí, stavební povolení apod.).

II. 2, Rozsah a cena pracíjsou specifikovány zhotovitelem v cenové nabídce, která je nedílnou
součástí této smlouvy.

III. Doba zhotovení díla
lll.1 Zhotovitel se zavazuje provést a předat dilo specifikované v čl.Ii této smlouvy ato
následovně
Projektová dokumentace

<

nejpozději do 30. 5. 2019.

Zajištění inženýrských služeb, včetně stavebního povolení - nejpozději do 30. 7. 2019

IV. Splnění předmětu smlouvy

IV. 1 Povinnost zhotovitele provést řádně dílo je splněna dnem, kdy jsou veskere práce
dle cenové nabídky
dokončeny a takto jako celek předány objednateli. Objednatel dokončené dílo při jeho
předáni prohlédne a
vpřípadě, že neshledá Žádné vady, které by byly vrozporu scenovou nabídkou, ho od zhotovitele
převezme
postupem dle odst, IV. 2 níže.
IV. 2 Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí
díla podepsaným
oběma smluvními stranami (dále jen „zápis"). Budou-Ii veškeré práce uvedené v cenové nabidce
díla zhotovitelem
provedeny, podepíší smluvní strany zápis. Vopačném případě, je objednatel povinen vzápisu uvést,
které práce
sjednané vcenové nabídce zhotovitelem provedeny nebyly a dohodnout se zhotovitelem náhradní
termíny jejich
provedení, které však budou smluvními stranami dohodnuty vždy s přihlédnutím k povaze a náročnosti zhotovitele
m
neprovedených prací.
IV. 3 K sepsání zápisu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 1 pracovní den přede dnem, kdy
bude dílo připraveno
k předání objednateli.
IV. 4 Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před termínem uvedeným v či. III. 1 této smlouvy. Objednatel
se zavazuje
převzít řádně dokončené dílo i před dohodnutým termínem plnění.

V. Cena díla a platební podmínky
V. 1 Cena kompletního díla činí 314.600; Kč včetně DPH (dále jen "cena díla"). Cena díla je konečná.
V. 2 Cena díla je stanovena jako maximální, dle cenové nabídky, uvedené v Příloze č. 1 Výzvy k podání nabídky
malého rozsahu (Krycí list nabídky).
V. 3 Cena díla je splatná jednorázově po předání dokončeného díla na základě faktury vystavené zhotovitelem.
Faktura bude mít náležitosti podle obecně platných právních předpisů a bude mít splatnost 21 dnů ode dne jejího
doručení objednateli. Objednatel muže fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud obsahuje nesprávne či neúplné

náležitosti či údaje, Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené faktury objednateli.

V. 4 Smluvní strany se dohodly, že platba bude objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem
na bankovní účet
zhotovitele uvedený na příslušné faktuře. Za okamžik uhrazení fakturované částky se
považuje den, kdy byla
předmětná částka odpovídajicí fakturované částce odepsána z účtu objednatele.

VI. Zajištění závazků
VI. 1 Vpřípadě prodlení objednatele sůhradou ceny díla dle této smlouvy oproti datu splatnosti
je zhotovitel
oprávněn na objednateli požadovat a vyúčtovat mu úrok z prodlení v zákonné výši
1 dlužné částky za každý den
prodlení. Vpřípadě prodlení zhotovitele sdodáním díla na základě smluveného termínu,
pokud nebude termín
posunut na základě domluvy s objednatelem a sepsáním dodatku ke smlouvě, uhradí zhotovitel
objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla, a to za každý den prodlení až do splnění smluvních povinností.
Povinnost k úhradě
smluvní pokuty nevzniká, pokud dílo vykazuje k termínu ukončení pouze ojedinělé
drobné vady a nedodělky, a
zhotovitel tyto ve lhůtě sjednané v zápisu odstraní. V případě, že zhotovitel nedodrží termín
pro odstranění vad dle
odstavce VIII. 4 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla
za každý den prodlení.

VI. 2 Pokud oprávněná strana neoznámí povinné straně, že na splnění závazku netrvá,
je povinná strana povinna plnit
závazek i po zaplacení smluvní pokuty. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva
druhé smluvní strany na
náhradu škody v plném rozsahu.

VII. Podmínky provádění díla

VII. 1 Zhotovitel provede dílo na své nebezpečí a na svůj náklad svými pracovníky
nebo pracovníky zhotovitelem
pověřených třetích osob. Za provádění díla je v rozsahu, vjakém se na jeho provádění podílejí
pracovníci třetích osob,
odpovědný zhotovitel tak, jakoby dílo prováděl sám.
VII. 2 V případě, že nastanou okolnosti, které zhotovitel nemohl odvrátit ani je předvídat a tyto
okolnosti budou mít
vliv na termín dokončení díla a předání díla objednateli vtermínu uvedeném v odst. III. 1 této
smlouvy, uvědomí
zhotovitel neprodleně objednatele a vzniklá situace bude řešena písemným dodatkem ke smlouvě
a přiměřeným
posunem termínu zhotovení a předání díla.
VII. 3 Objednatel je oprávněn kontrolovat postup provádění díla ve vzájemné dohodnutém termínu.
VII. 4 Ujednává se, že v případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi předmětu díla této smlouvy
platí, že:
A
kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikosti odměřených na stejném výkresu,
*
f'—
*

výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými ke stejnému
datu,
textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy,
úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před znázorněním
na
výkresech,

VIII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

VIII. 1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, platným
právním předpisům a
závazným normám.
VIII. 2 Zhotovitel odpovídá ze zákona za vady díla, existující v době jeho předání, za vady vzniklé
později jen tehdy,
byly-li způsobeny porušením jeho povinnosti. Záruční doba je 48 měsíců a začíná plynout od předánídíla.
VIII. 3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných podkladů poskytnutýc
h objednatelem,
jejichž nevhodnost nemohl při vynaložení veškeré odborné péče zjistit, nebo tím, že objednatel na
jejich použití přes
upozornění trval.
VIII. 4 Objednatel uplatní odpovědnost zhotovitele za vady písemným oznámením vad, učiněným bez zbytečného
odkladu po jejich Zjištění. Na tomto základě zhotovitel v dohodnuté přiměřené lhůtě odstraní bezplatně existující
vady. Pokud tento termín není domluven, pak do 30 dnů.

IX. Součinnost

IX. 1 Průběžná vyjádření k návrhům, připomínky a reakce na postupně předkláda
né části dokumentace je objednatel
povinen podat do 7 dnů od žádosti zhotovitele či předložení návrhu zhotovitel
e, pokud nebude dohodnuta lhůta

delší.

X. Vlastnické právo k dílu a nebezpečíškody na něm

X. 1 Vlastnické právo k dílu podle této smlouvy přechází ze zhotovitele na objednatel
e okamžikem zaplacení ceny
díla.
X. 2 Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek své činnosti tvořený předměte
m díla podle této smlouvy třetí
osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele, kromě prezentačních a reklamních
účelů.
X. 3 Objednatel je oprávněn použít dílo podle této smlouvy pouze pro účel, pro
který byl zhotoven. K jinému využití,
popřípadě přenechání třetí osobě, je povinen vyžádat si předem písemný souhlas
zhotovitele. Při porušení této
povinnosti přes nesouhlas zhotovitele má zhotovitel právo požadovat náhradu majetkové
újmy, která mu tím vznikla,
resp. vydání prospěchu, který objednateli takto vznikl.
X. 4 Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových vyjádření
jsou a zůstanou vlastnictvím
zhotovitele, aťje dilo, pro které byly připraveny, provedeno či nikoli. Objednatel si bude
moci ponechat řádně vydané
kopie projektové dokumentace, včetně reprodukovatelných kopií pro informaci a jako
návod k vlastnímu užívání díla.
Předkládání či rozšiřování plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových
vyjádření v souvislosti s žádostmi
či poskytováním vysvětlení příslušným správním orgánům nebude považováno za porušení
autorských práv ve smyslu
publikace díla.
X. 5 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese do jeho předání a převzetí zhotovitel.
X. 6 Návrh, jehož vypracováníje předmětem této smlouvy o dílo, je autorským dílem ve smyslu
zákona o právu
autorském. Autor má právo na nedotknutelnost svého díla, zejména právo udělit svolení k jakékoli
změně nebo
jinému zásahu do svého díla, nestanoví-li tento zákon jinak.

XI. Odstoupení od smlouvy

XI. 1 Každá ze smluvních stran může odstoupit od této smlouvy v rozsahu dosud neproveden
ého plnění z důvodů
uvedených v této smlouvě nebo pro její porušení druhou smluvní stranou podstatným způsobem,
byla-li porušující
smluvní strana na takové porušení druhou smluvní stranou písemně upozorněna, a nezjednala
nápravu ve lhůtě
k tomu druhou smluvní stranou poskytnuté. Porušením smluvní povinnosti podstatným způsobem
se rozumí:
4—4

prodlení na straně zhotovitele se splněním termínu provedeni díla dle odst. III. 1 této smlouvy
o více než 15
dnů.

XI. 2 V případě odstoupení podle odst. XI. 1 výše smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci
veškerých prací
provedených na dile k datu odstoupení. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady
na provedení díla v
rozsahu, vjakém na ně vznikl zhotoviteli nárok v souvislosti s dosud provedenými pracemi
na díle, to však za
předpokladu, že tyto náklady již nebyly zhotoviteli dříve uhrazeny.
XI. 3 Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní
straně. Účinky
oznámení o odstoupení nastávají okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.
XI. 4 Stanoví—Ii oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od
této smlouvy až po
marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že
svůj závazek nesplní, může
oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila,
tzn. ihned poté,
co prohlášení povinné strany obdrží.
XI. 5 odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. Odstoupení od
smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními
stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají
trvat i po ukončení této smlouvy.

XII. Závěrečná ustanovení

Xll. 1 Tato smlouva má 5 číslovaných stran aje vyhotovena ve 4 výtiscich, přičemž každý
z výtisků obsahuje i úplný
soubor příloh. Každá smluvní strana obdrží po 2 výtiscích.
XII. 2 Veškeré písemnosti mezi stranami této smlouvy budou doručovány druhé smluvní
straně osobně nebo
prostřednictvím držitele poštovní licence (pošta), a to jako poštovní zásilka dodávaná do vlastních
rukou adresáta na
adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nepodaří-li se poště takovou zásilku dodat,
např. proto, že na své adrese
nebyl zastižen, a adresát si zásilku od pošty nevyzvedne do deseti dnů od uložení zásilky
podle poštovních předpisů,
považuje se poslední den této lhůty za den doručení zásilky, ikdyž se adresát o uložení
nedozvěděl. Za moment
doručení se považuje též okamžik, kdy adresát odmítl písemnost přijmout.
XII. 3 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění této smlouvy, včetně
sjednané výše ceny díla.
XII. 4 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: Příloha č. 1 — Studie Environmentálního
využití areálu Správy NP
České Švýcarsko a Příloha č. 2 — Orientační výčet plánovaných stavebních prvků a prací.

XII. S Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.
XII. 6 Smluvni strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, sobsahem
souhlasí a na důkaz toho
připojují své podpisy.
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V Krásné Lípě, dne 63-204?

Zhotovitel:

mas

Za objednatele:

a OS

Ing. Pavel Benda, Ph.D.

jednatel Atelier Rákos,s. r.o.

II

ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko

Příloha č. 1

Krycí list nabídky

na plnění veřejné zakázky malého rozsahu:

1)

Identifikační údaje uchazeče:
Název:

Atelier Rákos s.r.o.

se sídlem/bytem:

Hlavní třída 279/7, 353 01, Mariánské Lázně

zapsaný dne:

22. března 2018 v obchodním rejstříku,

vedeném:

u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 63071

IČO:

06978282

DIČ:

C206978282

bankovní spojení:
zastoupený:

lng. Tomáš Rákos, autorizovaný architekt ČKA 04585

Označenijednotlivých výkonů veřejné zakázky, na které uchazeč podává nabídku na plnění:

[,

,

'

Cena nabídky 1)

vykon

bez DPH

DPH

s DPH

235 000,00

49 350,00

284 350,00 Kč

25 000,00

5 250,00

30 250,00 Kč

260 000,00 Kč

54 600,00 Kč

314 600,00 Kč

Projektová dokumentace pro provádění stavby
Zajištění kompletních inženýrských služeb

l
! Celková cena zakázky“
1) Povinně doplněné údaje
2) Součet cen všech výkonů v tabulce

1
!

pozice
název zhotovitele, razítko
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