DOHODA O UKONČENÍ

smlouvy o dílo č. SD/00484/2017/1
o provedení projektových prací pro stavbu „Městská knihovna Tábor – stavební úpravy“
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.

I.
Smluvní strany
1.

Objednatel:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
Zastoupený:
Zmocněný zástupce
pro věci technické:

Město Tábor
Žižkovo nám. 2/2, 390 15 Tábor
00253014
CZ00253014
Ing. Jiřím Fišerem, starostou
Ing. Pavel Stolař, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic,
tel. 381 486 323, email: pavel.stolar@mutabor.cz.

(dále jen „objednatel“)
2.

Zhotovitel:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zapsaný:
bankovní spojení:
zastoupený:
tel.:
e-mail:

Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99, 612 00 Brno – Královo Pole
02463254
CZ02463254
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 81417
107-6366010227/0100
Ing. Josefem Pirochtou a Ing. Petrem Prokšem, jednateli
+420 608 820 669
pirochta@atelier99.cz

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Ukončení smlouvy
1.

Smluvní strany se dohodly na ukončení v záhlaví uvedené smlouvy o dílo (dále jen smlouvy),
která byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 7.8.2017, ke dni uzavření této dohody.

2.

Důvodem k uzavření této dohody je skutečnost, že došlo ke změně rozsahu prací dle smlouvy,
zapříčiněné aktuálními požadavky provozovatele na rozsah stavebních úprav a vyhodnocením
poznatků zjednodušeného stavebně-technického průzkumu, která je takového charakteru, že
neumožňuje změnu předmětu plnění smlouvy tak, aby tato změna byla v souladu s ustanoveními
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

III.
Finanční vyrovnání
1. Smluvní strany se v souvislosti s ukončením smlouvy dohodly na finančním vyrovnání za doposud
zhotovitelem provedené činnosti a plnění dle smlouvy:
-

Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
Zaměření stávajícího stavu
Zjednodušený stavebně-technický průzkum

2. Smluvní strany se dohodly, že za doposud provedené a předané činnosti a plnění dle této dohody
objednatel zaplatí zhotoviteli poměrnou část ceny díla ve výši 140.000,- Kč (slovy: stočtyřicettisíc
korun českých) s DPH ve výši 21 % tj ve výši 29.400,- Kč (slovy: dvacetdevěttisícčtyřista korun
českých), což celkem činí 169.400,- Kč (slovy: stošedesátdevěttisícčtyřista korun českých).
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Cena se skládá z těchto dílčích částí (bez DPH):
-

cena za dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby:
cena za zaměření stávajícího stavu:
cena za zjednodušený stavebně-technický průzkum:

120.000,- Kč
15.000,- Kč
5.000,- Kč

3. Objednatel se zavazuje zaplatit dohodnutou poměrnou část ceny díla uvedenou v čl. III., odst. 2
této dohody do 21 kalendářních dnů po obdržení faktury. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit
ihned po podpisu této dohody. Za úhradu se považuje termín odepsání peněžních prostředků z
účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
4. Faktura musí mít všechny náležitosti daňového a účetního dokladu dle platných právních
předpisů.
5. V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti dle čl. III., odst. 4 nebo bude obsahovat
nesprávné údaje, je objednatel oprávněn ji bez zbytečného odkladu, nejpozději do data její
splatnosti, vrátit zhotoviteli na doplnění nebo přepracování, aniž by byl v prodlení s její úhradou,
přičemž je povinen zhotovitele o vrácení faktury ihned informovat (e-mailem). Po doručení
opravené či doplněné faktury začíná běžet nová lhůta splatnosti.

IV.
Závěrečná ustanovení
1.

Uzavřením této dohody a splněním závazků v ní uvedených považují smluvní strany veškeré své
závazky vůči druhé smluvní straně, které vyplývaly ze smlouvy o dílo, za řádně vypořádané.
Objednatel výslovně potvrzuje, že zhotovitelem doposud provedené a předané činnosti a plnění
byly zhotovitelem provedeny řádně a včas, jsou prosty jakýchkoli vad, a na základě toho je bez
výhrad přejímá. Pro případ, že by se jakékoli vady předaných činností anebo plnění v budoucnu
vyskytly, se nároků z nich tímto objednatel výslovně vzdává.

2.

Pokud není v této dohodě stanoveno jinak, řídí se příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník a obvyklými obchodními zvyklostmi.

3.

Objednavatel a zhotovitel souhlasí s uzavřením této dohody za podmínek shora uvedených.

4.

Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.

5.

Dohoda se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž obě smluvní strany obdrží po 1 vyhotovení.

6.

Na důkaz souhlasu s jejím obsahem se k dohodě připojují podpisy zástupců smluvních stran.

V Táboře dne 27.11.2017

V Brně dne 27.11.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

....................................................
Ing. Jiří Fišer, starosta

......................................................
Ing. Josef Pirochta, jednatel

…………………………………….…
Ing. Petr Prokš, jednatel
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