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SMLoUVA o nÍro Č. p- I4:2OI3

slvtl-uvruÍ STRANY:

I. OBJEDNATEL:

2. ZHOTOVITEL:

obec Uhřice
Uhřice 84,768 33 Morkovice - Slížany
odpovědný zástupce obj ednatele :

ve věcech smluvních: Miroslava Bartošíková
starostka obce

ve věcech technických:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

ArvitaPspol.sr.o.
Příčná 1541,765 02 Otrokovice
odpovědný zástupce zhotovitele :

ve věcech smluvních:

ve věcech technických
IČ:
obchodní rejstřík KoS Brno
DIČ:
bankovní spojení:
ěíslo účtu:

ustanovení $ 536 a násl. obchodního

00284572
c200284572

Ing. Hedvika Psotová
jednatelka
lng. Michal Girgel
60706708
odd.C, vl. 15189
cz 60706708
KB, poboěka ZLin
1621440257 10100

zákoníku (zákon č'5I31I99I Sb. v plat-
uzavírají podle
ném znění)

tuto

smlouvu o díto
I, pŘnouĚt stvtl,ouvy:

Předmětem této smloulry je zpracování projektové dokumentace ,,Biokoridor nap'č' t46I,

I48O,Is32Uhřice u KráměřLe." Dle schválené pozemkové úpravy. Projektová dokumentace

bude zptacována v 6 rryhotoveních + CD dle podmínek operačního programu životní pro-

středí, osa 6.3.
Autorský dozor pŤt realizaci projektu bude sjednán saťnostatnou smlouvou'

Budou poskýnuty na vyžádéni.

IlI' TERMÍN PLNĚNÍ:

Termín zhotovení prací se sjednává se ke dni 24.kvétna2013. Zhotovitel se zavazýe k tomu-

to datu předat dokončené dílo objednateli. Dílčí ýstupy pro přípravu žádosti koPŽP budou

poskytovány průběŽně'

IV. CENA PRACÍ:

Cena prací, které jsou předmětem této smlouly se sjednává jako smluvní na zÍklaďě zákona

č,. 526lI99O Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Cenazaprojektovou dokumentaci bez DPH 54 000,- Kč



DPH}I %

Cena vč. DPH

Datum podepsání smlouvy:
... dne

Miroslava Bartošíková
starostka obce

11 340'- Kč
65 340'- Kč

V. FAKTURACE:

objednatel prohlašuje, že mávlastní dostatečné prostředky na úhradu objednaných prací.

Faktura bude zhotovitelem vystavena do 3 dnů po předríní předmětu plnění'

Smluvní strany se dohodly, Že objednatel dohodnutou cenu uhradí na účet zhotovitele pře-

vodním pŤíkazem.

vI. ZVLÁŠTNÍ USTANoVENÍ:

objednatel je oprávněn od smlouly odstoupit, odpadne-li pro něho potřeba díla' V tom přípa-

dě je poviněn jrradit zhotoviteli za skuteěně provedené práce odpovídající podíl ze sjednané

ceny.
obiednatelje oprávněn případné vady díla reklamovat u zhotovitele neprodleně po jejich zjiš-

těni, nejpozději však ve 1hůtě do 60-ti dnů ode dne předání dila.

Zhotovitel se zavazuje. že odstraní případné nedodělky a vady díla bez zbyečného odkladu

ve lhůtě sjednané mezí,ieastníky smloulry, nejpozději však do 30-ti dnů ode dne, kdy objed-

natel na vady upozorní.
Dostane_li se objednatel do prodlení se splněním peněžitého závazku,je zhotovitel oprávněn

účtovat objednaieli úrok z prodlení ve ýši O,O5oÁ z dlužné částky za každý den prodlení'

ir*. )p.odler'i ve stejné ýši je oprávnjn objednatel účtovat zhotoviteli, jestliže zhotovitel

nepředá včas předmct ieto sr.rto.'r.y ou3ednateli a dostane se tak s plněním závazku do prodle-

ní.
Smlouvu lze měnit nebo rušit pouze písemnými dodatky se souhlasem obou smluvních stran'

Případné dodatky smlour,y by pak tvořily nedílnou součást této smlouvy'

Právní vztahy z této r-tá.''1' ryplývající, které nejsou touto smlouvou upraveny, Se řídí pří-

slušnými ustanoveními obchodní'_ho zákoníku, tj. zákoně.5I3lI991Sb. v platnémznéní.

Smlouva je ryhotovena ve 4 stejnopisech s tím' žekaždá ze smluvních stran obďrŽí po dvou

ýiscích.

Otrokovice, dne...

Ing. Hedvika Psotová
jednatelka

KE SMLoUVĚ o DÍLo č. P-13/2013
Příloha č.1



spEcrFtucE ceNv

Rozois ceny:

Přípravné práce
Návrhové práce
Technické práce
Yýkazvýměr, rozpočet
Grafické a tiskové práce 6 600-- Kč

5 200,- Kč
24 000,-Kč
13 200,- Kč
5 000'- Kč

54 000,- Kč
11 340,- Kč
65 340,_Kě

Cena celkem
DPH2T %

Cena vč. DPH

Zpracovala'.
Ing. Hedvika Psotová
otrokovice, 3' května 2013

b


