SMLOUVA O DÍLO č. 18/07

na zhotovení projektové dokumentace

uzavřená podle § 536 a následujících zákona č.513/1991 Sb.
 obchodního zákoníku v platném znění


I. Smluvní strany


1. Objednatel:	Úřad MČ Praha 14
	Bří Venclíků 1073, Praha 9, 198 21
	zastoupená Ing. Miroslavem Froňkem, starostou
IČ :	00231312
DIČ :	CZ0023131

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních a technických:  Ing. Martina Mezenská					 

2. Zhotovitel:	R-Projekt 07 v.o.s.
	Třebohostická 14, 100 31 Praha 10
IČ :	27647111
DIČ :	CZ27647111

bankovní spojení:	ČSOB a.s., Praha 10			
č.ú.	212983416/0300

Osoba oprávněná jednat, podepisovat a zastupovat ve věcech smluvních a technických:
Ing. Jiří Padevět					 



S m l u v n í   s t r a n y   s   d o h o d l y   n a :




II. Předmět smlouvy

Projektové práce pro Stavební úpravy objektu  Šimanovská čp. 47, Praha 9 na víceúčelový objekt s restaurací, víceúčelovým sálem se zázemím, kancelářemi a ubytovnou.

III. Cena

Cena se sjednává dohodou dle zák. č.526/90 Sb. a s použitím Výkonového a honorářového řádu architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

1.) Zvláštní výkony a průzkumy 

zaměření objektu - 	130 000,- Kč bez DPH
radonový průzkum - 	15 000,- Kč bez DPH
mykologický průzkum -	15 000,- Kč bez DPH
-----------------------------------------------------------
Celkem .........................160 000,- Kč bez DPH (190 400,- Kč vč. DPH)


Podklad pro výpočet ceny projekčních prací dle Honorářového řádu ČKA a ČKAIT
Předpokládaný inv. náklad  30 000 000,- Kč

Výpočet celkového honoráře projekčních prací dle Honorářového řádu ČKA a ČKAIT (dále HŘ)
- honorářová zóna IV/střed
- % pro výpočet honoráře : 10,5 %

Celkový honorář projekčních prací dle Honorářového řádu:

	30 000 000,-  x  0,105  =  3 150 000,- Kč

2.) Dokumentace pro stavební řízení VF4 (HŘ = 22%)

výpočet ceny dle HŘ: 3 150 000,- x  0,22  =  623 000,- Kč bez DPH (741 370,- Kč vč. DPH)

z toho vlastní projekční práce: 623 000,- Kč bez DPH

náplň: vypracování dokumentace pro stavební řízení v rozsahu dle vyhl. 499/2006 Sb. v členění:  stavební část, statika, zdravotní technika, elektro-silnoproud, elektro-slaboproud, plynovod, vytápění, vzduchotechnika, chlazení, požární ochrana

součástí ceny nejsou specielní profese - gastronomický provoz, vybavení jeviště (divadelní technika)

3.) Dokumentace pro zadání stavby stavebnímu dodavateli VF6 (HŘ = 7%)

výpočet ceny dle HŘ: 3 150 000,- x  0,07  =  220 500,- Kč bez DPH (262 395- Kč vč. DPH)

náplň: vypracování výkazů výměr, kontrolní rozpočet, specifikace standardů

Rekapitulace nabízené ceny :

ad 1.) Zvláštní výkony a průzkumy ................160 000,- Kč bez DPH (190 400,- Kč vč. DPH)
ad 2.) Dokumentace pro stavební řízení......... 623 000,- Kč bez DPH (741 370,- Kč vč. DPH)
ad 3.) Dokumentace pro zadání stavby ...........220 500,- Kč bez DPH (262 395- Kč vč. DPH)

Celkem bez DPH ...........................1 003 500,- Kč 
DPH 19%...........................................190 665,- Kč
Celkem  vč 19% DPH....................1 194 165,- Kč



Platební podmínky: Na základě řádně vystaveného daňového dokladu, splatnost 14 dní od doručení. Ke všem cenám bude připočtena DPH 19 % (nebo v zákonem stanovené výši). Cena bude účtována dle splátkového kalendáře. Cena bude účtována do výše 90% z celkové částky. Po předložení zápisu o odstranění vad a nedodělků díla bude doúčtováno 10% z celkové částky.

IV. Termíny zhotovení díla

D0 = datum podpisu smlouvy o dílo

ad 1.) Zaměření a průzkumy
- zahájení = D0
- dokončení = D0 + 5 týdnů

ad 2.) Dokumentace pro stavební řízení 
- zahájení = D0 + 5 týdnů
- dokončení = D0 + 11 týdnů

ad 3.) Dokumentace pro zadání stavby stavebnímu dodavateli 

		- zahájení = D0+17 týdnů (předpoklad- bude upřesněno dle průběhu stavebního řízení)
		- předpoklad dokončení = D0 + 21 týdnů


Nabízené termíny jsou platné za předpokladu zpřístupnění sklepa (odčerpání vody a vyklizení) do času D0+2 týdny. V případě, že nebude zajištěn přístup do sklepa a tudíž ani možnost doměření této části objektu k tomuto datu, budou termíny zpracování jednotlivých dílů stanoveny na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem.

V. Počet vyhotovení

ad 1.) 2 paré 
ad 2.) 6 paré (2 paré pro objednatele, 4 paré pro projednávání s DOSS)
ad 3.) 6 paré 

Pozn.: Případné vícekopie vyžádané objednatelem budou hrazeny objednatelem

VI. Platební kalendář

	Cena bude fakturována po dokončení jednotlivých etap 1.-3. Splatnost faktur 14 dní ode dne doručení do podatelny Ú MČ Praha 14. Zadavatel je oprávněn smluvní pokutu započítat do výše úhrady.


	U etapy č. 3 dokumentace pro stavební řízení bude po odevzdání dokumentace fakturováno 90% z částky za vlastní projekční práce: 0,9 x 623 000,- Kč bez DPH = 560 700,- Kč bez DPH. Po odsouhlasení protokolu o odstranění vad a nedodělků bude dofakturováno 10% z uvedené částky. tj. 0,1x 623 000,- Kč bez DPH = 62 300,- Kč bez DPH. 

Součástí prací není zajištění stavebního povolení.

VII. Spolupůsobení objednatele

Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem na provádění díla tak, že:
	Umožní vstup do stavby oprávněným pracovníkům  zhotovitele. 
	Objednatel předá všechny další podklady, které povedou k urychlení dokumentace případně k jejímu zdárnému dokončení – tzn. již vypracované posudky, průzkumy a zaměření. Poskytne nezbytné plné moci.

Objednatel zajistí vyklizení sklepů do času D0+2 týdny.
Objednatel se bude bez zbytečných odkladů vyjadřovat a dávat stanoviska, která si vyžádá pro účely plnění této smlouvy zhotovitel. Pokud se objednatel k předanému dílu nevyjádří do 2 týdnů od předání díla, bere se dílo jako převzaté bez připomínek.

VIII. Záruky a reklamace
							
	Záruční doba je sjednána na dobu 36 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje na vady resp. nedodělky díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel. Toto ustanovení však neomezuje obecnou odpovědnost  zhotovitele za zhotovené dílo stanovenou zákonnými předpisy.  


	V průběhu záruční doby zhotovitel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, do 14 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace zhotoviteli, pokud si smluvní strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě.


IX. Odstoupení od smlouvy

	Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený dopis) upozorněn.  


	Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy .


	Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu ust. čl. IX.2. této smlouvy.


	Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, poruší-li objednatel podstatným způsobem své smluvní povinnosti a objednatel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený dopis) upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. 


	Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy 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.


	Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti 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 smlouvy.


X. Smluvní pokuty

	V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy, tj. nedodrží termín stanovený v čl. III. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.   V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností odstranit vady a nedodělky dohodnuté v zápise o předání a převzetí díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za každý, byť i jen započatý den prodlení. 


	Jestliže bude objednatel v prodlení se splácením částek uvedených v článku III. a VI., zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. 


XI.
Závěrečná ustanovení

	V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění.


	Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.


	Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu. 


	V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem zhotovitele.


	Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou.


	Smluvní strany souhlasí s tím, aby smlouva na plnění této veřejné zakázky byla vedena v centrální evidenci smluv vedené městskou částí Praha 14, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. 


	Smluvní strany nepovažují skutečnosti uvedené ve smlouvě na plnění zakázky za obchodní tajemství ve smyslu § 17 a násl. obchodního zákoníku a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.


	Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí  a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.


	Uzavření této smlouvy schválila Rada MČ Praha 14 svým usnesením č. 693/RMČ/2007 ze dne 27. 11. 2007





V Praze dne 30. 11. 2007					 



…………………..						…………………..
  za objednatele						   za zhotovitele





















