Smlouva

o

dílo

č. 4216053150

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku v platném znění
mezi těmito smluvními stranami:
Objednatel:
Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
zastoupené primátorem Ing. Petrem Vokřálem
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:

449 92 785
CZ 449 92 785
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
č. účtu:
/
Jednáním jsou pověřeni: Ing. Martin Vaněček, vedoucí odboru životního prostředí MMB
Ing. Markéta Durnová, vedoucí referátu ochrany ovzduší MMB
a
Zhotovitel:
se sídlem:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bank. spoj.:
Číslo účtu:

Frons s.r.o.
Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 - Veleslavín
Petrem Jiříčkem - jednatelem
283 69 599
CZ 283 69 599
KB, a.s.
/
t a k to:
I. PŘEDMĚT SMLOUVY

I.1
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí, způsobem,
v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě, dílo - studii ekonomické a technické
proveditelnosti „Instalace venkovních informačních panelů o kvalitě ovzduší města“.
I.2
Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout součinnost dle článku IV. této smlouvy,
dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho provedení zhotoviteli cenu, která je sjednána
v článku III. této smlouvy.
II. ROZSAH DÍLA
II.1
a) předmětem díla je zhotovení studie ekonomické a technické proveditelnosti „Instalace
venkovních informačních panelů o kvalitě ovzduší města“,
b) náplní díla je vyhodnocení zadaných lokalit pro umístění venkovních informačních
panelů s určením vhodného objektu či místa, navržení vhodných informačních panelů
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c)

d)

e)

f)

g)
h)
i)

a vyhodnocení cenové kalkulace pro realizaci instalace a provozování venkovních
informačních panelů o kvalitě ovzduší,
zadané lokality pro umístění venkovních informačních panelů byly zvoleny s ohledem
na poskytnutí přenášených informací co největšímu počtu osob, jde o lokality s
předpokladem co největšího pohybu osob. V této fázi byly vybrány a jsou navrhovány
přestupní uzly MHD (IDS JMK),
na zadaných lokalitách bude vytipován objekt či místo (střechy, zdi, samostatné
stojany, apod.), na které by bylo vhodné panel umístit. Umístění informačních panelů
je prioritně předpokládáno na budovy v majetku města nebo městských částí a
městských firem, v případě nemožnosti splnění této podmínky pak na jiné, vhodně
umístěné budovy ve vlastnictví fyzických nebo právnických osob,
bude proveden průzkum majetkoprávních vztahů vlastníků nebo provozovatelů
objektů či míst jednotlivých umístění, zajištěny kontaktní údaje osob (např. vlastníků)
zodpovědných k projednání a schválení případného umístění informačních LED
panelů, včetně prověření stanoviska PČR k instalaci,
na základě zvoleného umístění LED panelů bude pro každou lokalitu určen vhodný
typ panelu (velikost, rozlišení), možnosti jeho upevnění a připojení na napájení a
datovou síť.
součástí díla bude stanovení ceny za pořízení informačních digitálních panelů a také
kalkulace ceny za instalaci a připojení na datovou síť,
bude proveden odhad ročních nákladů na provozování těchto informačních panelů, a
to v rozsahu majetkových (pronájem nebo jiná forma), energetická a datová náročnost,
zhotovitel dále připraví návrh servisní smlouvy na zajištění bezproblémového provozu
instalovaného systému.

II.2
Studie proveditelnosti se bude týkat těchto zadaných lokalit na území statutárního města Brna:
Královo Pole - nádraží ČD Brno, popř. Královo Pole - Semilasso
Lesná, Halasovo náměstí
Stará osada, konečná tramvají
Bystrc, přestupní uzel ZOO (ul. Obvodová)
Líšeň, přestupní uzel Novolíšeňská, popř. Jírova
Starý Lískovec, přestupní uzel Nemocnice Bohunice (ul. Netroufalky)
Česká, přestupní uzel Česká - Joštova
Hlavní nádraží, tramvajový přestupní uzel
Mendlovo náměstí
II.3
Smlouva se sjednává na dobu určitou. Tato doba končí předáním a převzetím díla a splněním
všech povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. Plnění dle této smlouvy bude
zahájeno dnem následujícím po dni podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami a dílo
bude dokončeno a předáno v termínu do 3 kalendářních měsíců od data podpisu smlouvy
oběma smluvními stranami.
III. CENA DÍLA A ZPŮSOB ÚHRADY
III.1
Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla, které je předmětem této smlouvy, je
sjednána jako cena pevná a nejvýše přípustná. Nebezpečí změny okolností přebírá zhotovitel.
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Záloha nebude poskytnuta. Cena za dílo činí částku ve výši:
79 200,- CZK (slovy: sedmdesátdevěttisícdvěstěkorunčeských) bez DPH.
DPH (21%) činí:
Celková cena činí:

16 632,- CZK.
95 832,- CZK včetně DPH.

III.2
Cenu za dílo vyúčtuje zhotovitel po předání a převzetí díla účetním dokladem (dále jen
„faktura“), který bude splňovat náležitosti a údaje dle platných právních předpisů a náležitosti
nezbytné dle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
III.3
Faktura bude zhotovitelem předána nejpozději v termínu 10 pracovních dní od předání a
převzetí díla. Splatnost faktury bude stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejího
doručení objednateli.
III.4
Odměna za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na jejich poskytnutí a přiměřený zisk
(tj. vč. všech nákladů na mzdy, dopravu, pojištění, telefonů atd.). Odměna za poskytnutí
plnění dle této smlouvy je nejvýše přípustná a je možné ji překročit pouze na základně
zákona, zejména pak v případě zvýšení sazby DPH. V případě zvýšení sazby DPH se o
zvýšenou část DPH zvyšuje odměna za poskytnutí plnění dle této smlouvy zhotovitelem.
V případě snížení sazby DPH se o sníženou část DPH snižuje odměna za poskytnutí plnění
dle této smlouvy zhotovitelem.
III.5
Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu v případě, že faktura nebude obsahovat
dohodnuté náležitosti nebo bude vystavena předčasně nebo neoprávněně, a to doporučeným
dopisem nebo elektronickou poštou. V případě, že by objednatel jinak měl na zaplacení
faktury právo, ale jedná se pouze o formální a obsahové nedostatky dokladu, je zhotovitel
povinen vystavit nový doklad s novou lhůtou splatnosti do 14 dnů od doručení objednateli.
V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením původní faktury. V případě, kdy
prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele dojde k prodlení s placením faktury, není
po tuto dobu objednatel v prodlení s placením faktury. Dnem zaplacení je den odepsání
poukazované částky z účtu Příkazce.

III.6
Účastníci této smlouvy se dohodli, že objednatel sjednanou cenu uhradí převodním příkazem
na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, a to výhradně v CZK.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
IV.1
Objednatel je oprávněn dílo kdykoliv v jeho průběhu kontrolovat, zda je prováděno v souladu
s touto smlouvou.
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IV.2
Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli díla sjednaného touto smlouvou veškeré
podklady a údaje, které má k dispozici a které jsou nezbytné pro provedení díla.
IV.3
Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost při plnění díla dle této smlouvy.
IV.4
Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně.
IV.5
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu této smlouvy, platným
právním předpisům a závazným technickým normám.
IV.6
Objednatel je oprávněn případné vady díla reklamovat u zhotovitele neprodleně po jejich
zjištění. Reklamace vad díla musí být provedena písemně.
IV.7
Zhotovitel se zavazuje, že odstraní případné nedodělky a vady díla na svůj náklad, bez
zbytečného odkladu ve lhůtě dodatečně sjednané mezi účastníky této smlouvy. V případě
neodstranitelné vady díla je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
IV.8
O dalších nárocích z vad předaného díla platí ustanovení §2615 a násl. Občanského zákoníku
v platném znění.
V. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
V.1
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním závěrečné
zprávy objednateli ve sjednaném termínu. Zhotovitel se zavazuje předat dílo bez vad a
nedodělků.
V.2
Jako místo předání závěrečné zprávy se sjednává Odbor životního prostředí Magistrátu města
Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno.
V.3
Předání a převzetí zhotoveného díla bude smluvními stranami písemně potvrzeno na
předávacím protokolu. Pravdivost údajů uvedených v tomto protokolu potvrdí oprávněné
osoby obou účastníků smlouvy svým podpisem.

VI. SANKČNÍ PODMÍNKY
VI.1
Jestliže zhotovitel nepředá objednateli dílo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn
zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení. Smluvní
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pokuta je splatná do 14-ti dnů ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě.
VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
VII.1
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
VII.2
Jednotlivá ustanovení této smlouvy lze měnit jen po dohodě obou účastníků smlouvy.
K platnosti takto provedené změny smlouvy se vyžaduje písemná forma, jinak je tato změna
neplatná. Každý dodatek ke smlouvě, kterým se mění její původní znění, musí být očíslován a
přiložen ke smlouvě jako její nedílná součást.
VII.3
Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.
VII.4
Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s tím, že objednatel obdrží tři a zhotovitel dva
stejnopisy.
VII.5
Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly,
s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a
určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
VII.6
Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
VII.7
Zhotovitel bere na vědomí, že je na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
VII.8
Smlouva bude zveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
Statutární město Brno zašle smlouvu správci registru smluv k uveřejnění.
V Brně, dne ……………

V Brně, dne ...…………

……………………………………
za Statutární město Brno

……………………………………
Frons s.r.o.
zastoupený jednatelem
Petrem Jiříčkem
- Zhotovitel -

Ing. Martin Vaněček
- Objednatel 5

