SMLOUVA O DÍLO
C. SOD u zhotovitele: 410/1559/19
C. SOD u objednatele: 0058/2019/SOD/ŽP

1. Smluvní strany
a) Objednatel:

Názevobjednatele:

Město Beroun

Sídlo:
10:

Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun
00233129
CZ00233129
Komerční banka a. s., pobočka Beroun, č. účtu:
326131/0100
RNDr. Jitka Ciroková, vedoucí odboru životního
prostředí MěU Beroun
Ing. Michal Miěina, místostarosta

DIČ:
Bankovní spojení:
Zastoupený:
ve věcech technických:

Kontaktní telefony:

+420311 654112

IVIail:

mstarjnisina@muberoun. cz

(dále jen objednatel)

b) Zhotovitel:
Název zhotovitele:

Sídlo:

IČ:

DIČ:
Bankovní spojení:
Zastoupený:
ve věcech technických:
Kontaktní telefony:
Mail:
Zapsán v obchodním rejstříku:
(dále jen zhotovitel)

CZ BIJO a. s.
Tiskařská 257/10, 108 00 Praha 10
26178401
CZ26178401
27-4666450217/0100
Ing. Karel Bičovský, statutární ředitel
Ing. Petr Chvojka,

602490911,
pchvojka0)biio.cz,
Městský soud Praha, oddíl B, vložka 6566

se dohodly na uzavření následující smlouvy:
2. Předmět smlouvy a specifikace prací
2. 1 V návaznosti na dřívější zajištění inženýrských prací, odborných podkladů a konzultací
týkajících se projektové přípravy sanace skládky Lištice zhotovitelem pro objednatele jsou
předmětem smlouvy inženýrskéa konzultační práce v rámci:
a) územního/stavebního řízení na vymístění skládky Lištice
b) projektové přípravy při vytyčení a realizaci monitorovací sítě skládky Lištice dle
požadavků MŽP
c) dopracování analýzy rizika v návaznosti na provedení monitoringu skládky na nově
vybudovaných vrtech a požadavky stanovenév rámci procesu EIA
d) další odbornéčinnosti dle požadavku objednatele.

2. 2 Předpokládaný časový rozsah plnění zhotovitele dle této smlouvy je max. 600 hodin
za celé plnění dle odst. 2. 1 této smlouvy. V případě nutnosti překročení tohoto časového
rozsahu jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek k této smlouvě.
3. Cena a platební podmínky
3. 1 Cena za provedené práceje stanovena dohodou stran takto:
3. 1. 1 Cena za inženýrské a konzultační práce dle odst. 2. 1 této smlouvy:
Hodinová sazba 400 Kč/hod. bez DPH. Tato sazba zahrnuje i náklady na cestovné.

K této ceně bude účtována DPH v aktuálně platné zákonné sazbě v době vzniku
zdanitelného plnění.
3. 1. 2 Předpokládaná maximální výše celkové ceny dle této smlouvy za předpokládaný
časový rozsah plnění zhotovitele dle odst. 2. 2 je 240 000, - Kč bez DPH.
3. 2 Cena bez DPH dle odst. 3. 1. 1 je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu
platnosti smlouvy. Případná změna ceny musí být odsouhlasena objednatelem a upravena
formou dodatku k této smlouvě.

3. 3 Platební podmínky:
3. 3. 1 Cena dle odst. 3. 1. bude zhotovitelem účtována dle skutečně provedených prací vždy
k poslednímu

dni kalendářního

měsíce,

a to na základě průběžného výkazu prací

provedených za příslušný kalendářní měsíc odsouhlasenéhoobjednatelem.
3. 3. 2 Lhůtasplatnosti faktury je 14 dnů od jejího doručení objednateli.
3. 3. 3 Faktura bude zaslána na adresu: Město Beroun, Husovo nám. 68, Beroun-Centrum,

266 01 Beroun nebo v elektronické podobě do datové schránky objednatele (ID DS:
2gubtq5).
3. 3. 4 Vystavená faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu stanovené
účetními a daňovými předpisy. Závazek objednatele k úhradě faktury je splněn dnem, kdy
byla příslušná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedený
na faktuře.

3. 3. 5 Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu zhotoviteli vrátit bez zaplaceni
k provedení její opravy, jestliže nebude obsahovat zákonem stanové náležitosti daňového
dokladu (faktury), bude chybně vyúčtována cena, bude vyúčtována DPH v nesprávné výši
nebo jestliže ve faktuře uvedený rozsah plnění a na základě toho vyúčtovaná cena
neodpovídá skutečně poskytnutému plnění. V takovém případě se objednatel nedostane
do prodlení se splatností a lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání
opraveného daňovéhodokladu (faktury).
4. Způsob a doba provedení díla
4. 1 Zhotovitel se zavazuje provádět práce podle či. 2 této smlouvy průběžnědle požadavků
objednatele a ukončit je (tj. provést dílo) nejpozději do 31. 12. 2019.

4. 2 Doba plnění dle odst. 4. 1 může být prodloužena dodatkem k této smlouvě, a to zejména
v případě omezení postupu prací z důvodů na straně objednatele nebo z důvodů, které
nevznikly jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele, či v případě objektivních
důvodů, které smluvní strany nezavinily.
4. 3 K přejímce prací a v jednání o technických otázkáchje oprávněnjednat a zastupovat
objednatele:
Ing. Michal Mišina
zhotovitele:
l ng. Petr Chvojka.

5. Práva a povinnosti stran

5. 1 OBJEDNATEL:
5. 1. 1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli veškeré podklady a informace jemu známé
potřebné k provedení díla a poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost včetně dokladů
nezbytných k činnostem podle či. 2 této smlouvy.
5. 1. 2 Objednatel je oprávněnkontrolovat provádění díla.
5. 1. 3 Zanikne-li závazek zhotovitele provést dílo podle této smlouvy z důvodů, za které
odpovídá objednatel, je tento povinen zhotoviteli uhradit doposud vynaložené náklady
na provedení díla a případnou škodu, která zhotoviteli vznikla.
5. 2 ZHOTOVITEL:

5. 2. 1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané
době.

5. 2. 2 Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a je vázán obecně závaznými
právními předpisy. Pokyny objednatele je zhotovitel vázán potud, pokud nejsou s těmito
předpisy v rozporu.

5. 2. 3 Zhotovitel může pověřit zhotovením části díla jinou osobu (subdodávka).
6. Další ujednání

6. 1 V případě prodlení objednatele s placením faktur podle či. 3 této smlouvy má zhotovitel
právo provádění prací přerušit. Dále má právo na smluvní pokutu ve výši 0, 05 % z dlužné
částky za každý den prodlení počínaje dnem následujícím po dni splatnosti.
6. 2 V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla dle či. 4 smlouvy má objednatel právo
na smluvní pokutu ve výši 0, 05% z předpokládané maximální výše ceny díla dle odst. 3. 1.2
této smlouvy za každý den prodlení.

6. 3 Zhotovitel není oprávněn sdělovat žádné informace získané při provádění díla třetím
osobám.

6. 4 Za podstatné porušení smlouvy je považováno zejména nesplnění platebních podmínek
ze strany objednatele, spočívající v prodlení s úhradou faktur dle či. 3 smlouvy delším 30
dnů, a prodlení zhotovitele s provedením díla dle či. 4 delší 30 dnů.
7. Závěrečná ustanovení

7. 1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti uveřejněním
v registru smluv.

7. 2 Smlouvu lze měnit jen písemnou dohodou stran formou vzestupně číslovaných dodatků.
7. 3 Smlouva může být ukončena před provedením díla dohodou stran nebo písemnou
výpovědí ze strany objednatele, a to i bez uvedení důvodu. V případě výpovědi ze strany
objednatele se tento zavazuje uhradit zhotoviteli pouze nutné náklady, účelně vynaložené
na provedení díla ke dni doručení výpovědi. Výpovědní doba činí 20 pracovních dnů
od doručení písemné výpovědi zhotoviteli.

7. 4 Případné spory vyplývající z této smlouvy se obě strany zavazují řešit dohodou. Nedojdeli ke shodě, platí příslušná ustanovení občanskéhozákoníku.

7. 5 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každáze stran obdrží po jednom

7. 6 Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomí, že tato smlouva podléhá
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy
se smluvní strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní město Beroun, a to do 15
dnů ode dne jejího podpisu všemi smluvními stranami. Město Beroun zveřejní smlouvu také
na svém profilu zadavatele.
7. 7 Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této
smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
7. 8 Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna také na oficiálních
webových stránkách města Beroun (www. mesto-beroun. cz), a to včetně všech případných
příloh a dodatků a bez časového omezení s výjimkou informací, které nelze poskytnout
při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím.
7. 9 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují
za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. 10 Smluvní strany dále souhlasí s tím, aby za stejných podmínek jako tato smlouva byty
na oficiálních webových stránkách města Beroun (www. mesto-beroun. cz) zveřejněny
i veškeré faktury, které budou na základětéto smlouvy vystaveny.
7. 11 Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Tato smlouva je uzavírána na základě
zmocnění v ustanovení článku 13. 1. Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek
č. 1/2016 schválené Zastupitelstvem města Beroun usnesením č. 18/2016 ze dne 6. 4. 2016,
v platném znění. Město Beroun prohlašuje, že byly splněny všechny podmínky podmiňující
platnost tohoto právního jednání.

7. 12 Zástupci smluvních stran prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli,
že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými
podpisy.

V Berounědne: J^. :^.... 2019

V Praze dne: 28. 1. 2019
CZ BiJO 8. $íf
Tiskařská 10, 108 2^raha
IČO26178^

DIÓC2281J
objednatele/
RNDr. Jitka Ciroková
vedoucí odboru ZP MěU Beroun

za zhotoyr

Ing. Karel ^icóvský
statutární .ředitel

