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na vypracováni projektové dokumentace pro provádění stavby
,,KATEŘINKY (GOll) - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE DPS".

l)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Městská část Praha-Ujezd
se sídlem: Kateřinské nám. 465/1, 149 00 Praha 4
tel.: 272 690 692
e-mail: info@praha-ujezd.cz
bankovní spojení: 159140048/0300
lČ: 00241784
DIČ: CZ 00241784
Zastoupen: Václavem Drahorádem, starostou
zástupce ve věcech smluvních: Václav Drahorád, starosta

na straně jedné (dále jen ,,Objednatel")
a

Zhotovitel

Energotechnické služby s.r.o.
se sídlem: Durd'ákova 346/38, 613 00 Brno - Černá Pole
zapsán do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 88364
tel.: 724 404 474
e-mail: jdrbosal@energots.cz
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 270786357/0300
lČ: 04139348
DIČ: CZ04139348
zastoupen: Ing. Janem Drbošalem, jednatelem

na straně druhé (dále jen "Zhotovitel")

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále též OZ) tuto Smlouvu o Dílo (dále jen Smlouvu)
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Smlouva o dílo č. 2019/007/S-033

2)

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele řádně a včas dílo
spočIvajici ve vypracování Dokumentace pro provádění stavby (DPS) dle nabídky Č.N20004
pro zakázku ,,KATEŘINKY (GOll) - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE DPS". DPS bude
zpracována v rozsahu a podrobnostech dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve znění
vyhlášky č. 62/2013 Sb. a vyhlášky č. 405/2017 Sb., a DSPS bude zpracována v rozsahu a
podrobnostech dle přílohy č. 14 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a
vyhlášky č. 405/2017 Sb.
Nedílnou součástí DPS budou:

- inženýrská činnost - zajištění vyjádření a podkladů od správců IS
- vypracováni dokumentace pro provádění stavby
- strojní část (rozvody potrubí)

- stavební část
- pevnostní výpočet potrubí
- výkazy výměr, specifikace materiálu, rozpočty
Počet vyhotoveni:

DPS:

- 3x v tištěné formě 3
- 3x v digitální formě (ve formátech *.dwg, *.doc, *.xls)
Závazné podmínky pro Zhotovitele:
1.

Zhotovitel prohlašuje, že pro stanoveni celkové pevné smluvní ceny díla, dle ČI. 4) CENA
DÍLA A PLATEBNÍ PODMINKY Smlouvy, má k dispozici veškeré potřebné podklady.

2.

Zhotovitel se zavazuje veškeré činnosti dle této smlouvy provádět či zajišt'ovat k tomu
oprávněnými a způsobilými osobami, což je na požádání povinen prokázat Objednateli.

3.

Při vypracování díla bude zhotovitel dále dodržovat obecně závazné předpisy, technické
normy, a dále se bude řídit ujednáními této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady
objednatele, jeho instrukcemi, zápisy a dohodami smluvních stran, vyjádřeními veřejně
právních orgánů a organizací a dalšími případně uzavřenými písemnými dodatky k této
smlouvě.

Předmětem smlouvy je provedení nás|edujÍcÍch odborných činností:

3)
1.

DOBA PLNĚNÍ
Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v nás|edujÍcÍch
terminech a mi|nĹcÍch:
Předání DPS

2.

g

do 30.10. 2020

Provedené práce (dňčí plnění) protokoly budou postupně předávány Objednateli na základě
soupisu provedených prací, potvrzeného Zhotovitelem. Za dílčí plnění se považuje vždy
pouze dokončeni uceleného souboru prací. Objednatel si vyhrazuje lhůtu pěti kalendářních
dnů ke kontrole těchto podkladů. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí
dÍičího plnění formou protokolu o předání a převzetí dňčího plněni v rozsahu schváleného
soupisu provedených prací. Toto převzetí dÍlčího plnění nezbavuje Zhotovitele povinnosti
předat dílo Objednateli jako celek a neznamená přechod nebezpečí škody na díle ani
přechod vlastnického práva k dílu na Objednatele. K tomu dochází až předáním kompletního
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díla na základě závěrečného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oběma
smluvními stranami.

4)

1.

CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

Smluvní strany se dohodly na celkové pevné smluvní ceně díla určeného ČI. 2) PŘEDMĚT
SMLOUVY
1.1 Dokumentace pro prováděni stavby
1.2 Pevnostní výpočet potrubí

324 900,- Kč
25 000,- Kč

Cena celkem za dílo
Slovy: (třistačtyřicetděvěttisÍcděvětset Korun českých)

349 900,-KČ

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
2.

Faktury - daňové doklady za provedené práce budou Zhotovitelem vystavovány na základě
skutečně provedených prací na díle, a to na základě protokolu o předáni a převzetí plnění
dle ČI. 3 bodu 1 této Smlouvy. Faktura musí být v souladu s platnými právními předpisy
určujícími náležitosti daňových dokladů. Fakturovaná částka musí být vyčíslena a uvedena
výhradně v českých korunách.

3.

DPH bude vypořádána vždy v každé platbě. Fakturována bude vždy ve výši v souladu
s obecným právním předpisem platným ke dni zdanitelného plnění.

4.

Smluvní strany sjednaly, že splatnost faktur vystavovaných v souladu s touto Smlouvu je
30 dní ode dne doručení faktury Objednateli.

5)

1.

PROTIPLNĚNÍ OBJEDNATELE

V rámci svého spolupůsobeni se Objednatel zavazuje, že v rozsahu nezbytně nutném na
vyzváni poskytne spolupráci při zajištění podkladů, dop|ňujjcích údajů, upřesněni, vyjádření
a stanovisek, které jsou potřebné v průběhu zpracováni dokumentace.
Toto spolupůsobení poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 5 dnů od jeho vyžádání.
Objednatel také poskytne součinnost Zhotoviteli při prohlídce stávajícího stavu.

6)

t'

ZÁRUKA ZA DÍLO

1.

Zhotovitel ručí za bezvadnost jím provedeného díla, tzn. za to, že jím zpracovaná
dokumentace splňuje požadavky této smlouvy a/nebo stanovené platnými českými
technickými normami a právními předpisy.

2.

Zhotovitel však neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá v předaných podkladech nebo
pokynech objednatele, pokud zhotovitel na jejich nevhodnost upozornil a objednatel na jejich
dodržení trval nebo pokud jejich nevhodnost či chyby nemohl zjistit, ani při vynaložení
odborné péče.

3.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo (projekt) y době jeho předání objednateli a nenese
odpovědnost v případech, kdy dodatečně (po předání projektu objednateli) dojde ke změně
výchozích podmínek (zejména právních předpisů, norem, podkladů, sortimentu výrobků,
technickým pokrokem), pokud o průběhu přípravy těchto změn nevěděl a ani při vynaložení
odborné péče je nemohl vědět.

4.

Na dílo poskytuje zhotovitel záruku v délce 24 měsíců od předání díla.
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5.

Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady v dohodnutém terminu, nebude-li tento
termín dohodnut, pak do 14 dnů ode dne obdržení reklamace.

6.

Nedostatky nebo vady projektu zjištěné v průběhu zpracováni projektu odstraní zhotovitel
bez zbytečného odkladu po vyzváni objednatelem, a to na vlastní náklady

7.

Zhotovitel odpovídá za škody prokazatelně způsobené vadou projektu, tj. je povinen uhradit
případné škody vzniklé v přímé příčinné souvislosti z vad projektu reklamovaných v průběhu
záruční doby.
r

8.

Součinnost .objednatele, zejména bezodkladné a úplné informování zhotovitele o všech
důležitých skutečnostech souvisejĹcÍch se sjednaným předmětem plnění, se ve smyslu § 384
Obchodního zákoníku považuje za opatření potřebné k odvrácení nebo zrrňrnění škody,
která může vzniknout v důsledku případných vad díla
SMLUVNÍ POKUTY A SMLUVNÍ ÚROKY Z PRODLENÍ

7)

1.

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel může po Zhotoviteli požadovat níže uvedenou
dohodnutou smluvní pokutu:
a) za prodlení s nedodržením termínu dokončení díla dle ČI. 3) ČAS PLNĚNÍ Smlouvy
a to 1 000,- kč za každý započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta je splatná do
14-ti dnů po doručení vyúčtování smluvní pokuty Zhotoviteli.

2.

Zaplacením výše uvedené smluvní pokuty není dotčena odpovědnost Zhotovitele za škodu.

3.

Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel může po Objednateli požadovat dohodnutý smluvní
úrok z prodlení za prodlení s placením faktur, a to ve výši diskontní sazby vyhlašované
Českou národní bankou.

8)

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.

Vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou, se řídí českými obecně závaznými
právními předpisy, především zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění
pozdějších předpisů.

2.

Obsah této smlouvy lze měnit, resp. provést její zrušeni pouze formou písemného dodatku k
této smlouvě.
.
Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma
smluvními stranami.
její platnost končí splněním závazků obou smluvních stran.

3.
4.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá strana obdrží jeden
exemplář.

5.

Přílohy SOD:
Cenová nabídka Zhotovitele. N20004

Objednatel:
Městská část Praha-Újezd
P,,h,

1'1 -08- 2020

Václav Drahorád

starosta

Zhotovitel:
Energotechnické služby s.r.o.

Brno 28.7.2020

47/ ,jQ

%YÁ . Ú j'i"

ENERGO

(Z'

Ing. jan Drbošal
jednatel
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Nabĺdka

na dokumentaci pro prováděni stavby

,,Kateřinky (GOll) - Vypracovánĺ
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA VÝMĚNU
STÁVAJÍCÍCH VENKOVNÍCH ROZVODŮ"
Nabídka Energcvtechnické služby, s.r.o. č. N2(K)04

Zadavatel:

Městská část Praha Újezd

Zhotov|tel:

Energotechnické služby, s.r.o.

infc@enerqots cz · www enerqots cz

g'

',

,,Kateřinky (GOll) - Vypracování dokumentace DPS"

1.

Základnĺ ÚDAJE O UCHAZEČI

Název

Energotechnické služby s.r.o.

SIdio

Brno, Durd'ákova 346/38, PSČ 613 00

Statutární zástupce

Ing. jan Drbošal, jednatel

Osoby oprávněné jednat
ve věcech smluvních

Ing. Jan Drbošal, vedoucí projekce

ve věcech technických
Telefon
E-mail

Ing. Jan Drbošal, vedoucí projekce
Durd'ákova 346/38, Brno-Černá Pole
.

IČ
DIČ

041 39 348
CZ04139348

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 88364
Bankovní spojení

:

Československá obchodní banka, a. s.

Účet číslo

:

0270786357/0300

1.1.

Představenĺ SPOLEČNOSTI

Společnost se profiluje jako zpracovatel všech stupňů projektové dokumentace technologických
celků a investičních akcí v oblasti energetiky a tepelné techniky. Své aktivity rozvíjí v
komplexním řešení přípravy investičních projektů od studie proveditelnosti, přes následné
zpracování všech stupňů projektové dokumentace až po autorský dozor při realizaci díla,
zajišt'uje plynulou návaznost a propojení jednotlivých procesů. Společnost disponuje
dostatečnou kapacitou pro realizaci rozsáhlých projektů.
Zpracováváme a zajišt'ujeme komplexní dodávky všech stupňů projektové dokumentace včetně
zajištění inženýrské činnosti v odvětvích liniových staveb (teplovody, horkovody, parovody),
zdrojů tepla (kotelny plynové, na topný olej, biomasové), kogeneračních jednotek, výměníkových
stanic (pára/voda, voda/voda) a zařízení na ekologizaci zdrojů (elektrostatické odlučovače,
tkaninové filtry, cyklony a multicyklony) v rozsahu:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

gý

studie proveditelnosti
dokumentace pro územní řízení
dokumentace pro stavební řízení
zadávací dokumentace - dokumentace pro výběr zhotovitele
prováděcí dokumentace stavby
realizační projektová dokumentace
dokumentace skutečného provedení stavby
podpora při realizaci staveb
autorský dozor na stavbě
inženýrská činnost

l
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2.

Rozsah A DOBA PLNĚNÍ DÍLA

2.1.

ŽÁKLADNĹ ÚDAJE K PŘEDMĚTU NABÍDKY

Předmětem nabídky je vypracování dokumentaci pro provádění stavby, která bude použita
pro výběr zhotovitele na akci:
,J(ateř1nky (GOll) - Vypracování dokumentace DPS"
2.2.

Předmět plnění

Předmětem této nabídky je provedení nás|edujÍcÍch odborných činnosti:
·

inženýrská činnost - zajištění vyjádření a podkladů od správců IS

·

vypracování dokumentace pro prováděni stavby (DPS)
o strojní část - rozvody potrubí
o

·

stavební část

pevnostní výpočet potrubí

· výkazy výměr, specifikace materiálu, rozpočty
Popis záměru:
Jedná se o výměnu stávajÍcÍch venkovních rozvodů z kotelny GOll Kateřinky - Vodnická 422/45
Praha 11 - Kateřinky. stávající potrubí je uloženého kanálovým způsobem a provedeno v
klasickém provedeni. projekt bude vypracován na výměnu potrubí na trase A, B za pomocí
potrubí Flexalen. Celková délka trasy rozvodů je cca. 650m. Součástí projektové dokumentace
rekonstrukce je řešení sekčních armatur pomocí zemni soupravy s jednoduchou šachtici
z betonových skruží. V ceně PD nejsou standardní ŽB šachty ani jejich rekonstrukce. V rámci PD
se nepředpokládá s obnovením kanálů.
Dokumentace bude vypracována v rozsahu, dle přílohy č. 2 vyhlášky 499/2006 sb. v platném
znění a dle návrhu technického řešení Veolia Energie ČR a.s. Zhotovitel bude plnit svoje smluvní
povinnosti s veškerou odbornou znalostí, pečlivostí a svědomitostí, v souladu s platným právním
řádem, bezpečnostními předpisy, všemi oprávněnými požadavky orgánů státní správy,
zúčastněných institucí a úřadů, pokyny a dispozicemi objednatele a podle obecných technických
pravidel s ohledem na platné technické normy. Zhotovitel má právo si přizvat pro zpracování díla
další nutné specialisty projektanty.
2.3.

Počet VYHOTOVENÍ DOKUMENTACE

·

Dokumentace DPS

·

Elektronická verze

2.4.

3 pare v tištěné verzi
3 x CD v otevřeném a uzavřeném formátu

Doba PLNĚNÍ

·

podpis SoD/objednávky na dílo

do 31.7. 2020

·

DPS

do 30.10. 2020

V případě pozdějšího termínu podpisu SoDl objednávky, budou terminy možného odevzdání
vypracované dokumentace upraveny.

A'
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3.

Cena A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Za kompletní provedení díla se při respektování ustanovení ostatních částí této nabídky
sjednává cena ve výši:
3.1.

Cena ZA DODÁVKU PROJEKTU POPS

324 900,- Kč BEZ DPH
3.2.

Cena za dodávku pevnostního výpočtu potrubí

25 000,- Kč BEZ DPH
3.3.

Cena za dodávku dokumentace celkem

349 900,- Kč BEZ DPH
V ceně jsou zahrnuty tyto služby:
·

inženýrská činnost - zajištění vyjádření a podkladů od správců IS

·

vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS)
o

strojní část - rozvody potrubí

o

stavební část - šachty formou skruži

·

pevnostní výpočet potrubí

·

výkazy výměr, specifikace materiálu, rozpočty

Uvedené ceny jsou bez DPH. K ceně za dílo připočte zhotovitel daň z přidané hodnoty ve výši
dle právních předpisů platných v den uskutečněni zdanitelného plnění.

4.

Platebnĺ PODMÍNKY

Zadavatel/objednatel uhradí cenu díla na základě faktur - daňových dokladů, který
nabízejÍcĹ/zhotovite| vystaví na základě předání jednotlivých částí předmětu díla a podpisu
předávacího protokolu. Faktura bude uhrazena do 21 kalendářních dnů po jejím doručení.
Finální znění platebních podmínek bude dohodnuto při uzavírání smlouvy o dílo.

5.

ŠPOLUPŮSOBENĹ OBJEDNATELE

V rámci svého spo|upůsobení se zadavatel zavazuje, že v rozsahu nezbytně nutném na vyzvání
poskytne spolupráci při zajištění podkladů, dop|ňujÍcÍch údajů, upřesnění, vyjádření a stanovisek,
které jsou potřebné v průběhu zpracování dokumentace.
Toto spolupůsobení poskytne zadavatel zhotoviteli nejpozději do 5 dnů od jeho vyžádání.
Konkrétni lhůtu sjednají strany v případě, že se bude jednat o spolupůsobení, které nemůže

l "

q
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zadavatel obstarat vlastními silami. Zadavatel také poskytne součinnost zhotoviteli při prohlídce
stávajÍcÍho stavu a event. další na vyžádání.

6.

Záruky A GARANCE

Zhotovitel odpovídá za vady, které se u díla projeví v prŮběhu záruční doby, pokud však nejde o
vady vyvolané objednatelem, třetí osobou nebo neodvratitelnou události.
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím chybných podkladů nebo věcí
poskytnutých zhotoviteli objednatelem, dále vadami, vzniklými až po odevzdání díla v důsledku
technického pokroku a nepředpokládaného |egis]ativního, hospodářského či demografického
vývoje. To neplatí v případě, kdy zhotovitel mohl při vynaložení odborné péče, kterou na něm lze
spravedlivě požadovat, na nevhodnost podkladů a jiných věcí před jejich použitím upozornit.
Záruční doba (záruka za jakost) je dohodnuta v délce 24 měsíců od odevzdání příslušné
dokumentace (DPS). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a včas
reklamoval.
Pokud neuvede objednatel v oznámení vady něco jiného, má se za to, že uplatňuje svůj nárok
na její bezplatné odstranění.
Škody vzniklé objednateli v důsledku závad v záruční době uhradí zhotovitel, pokud se prokáže,
že závadu zavinil.

7.

Platnost NABÍDKY

Platnost této nabídky je do 31.7. 2020
V Brně dne 12.6. 2020
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