Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Smlouva o dílo
na provedení záchranného archeologického výzkumu
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a za použití § 22,
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění
Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele:
1. Smluvní strany
Objednatel:
Statutární město Brno
se sídlem:
Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
zastoupený:
primátorem Ing. Petrem Vokřálem
IČ:
44992785
DIČ:
CZ44992785
daňový režim:
plátce DPH
bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
č. účtu:
111246222/0800
ve věcech smluvních je oprávněn jednat:
Mgr. Jiří Lahoda, vedoucí Bytového odboru MMB,
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno
ve věcech technických je oprávněn jednat:
Ing. Jitka Kalášková, vedoucí oddělení Bytového odboru
MMB, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno
(dále jen objednatel)
Zhotovitel:
se sídlem
xxxxx
zastoupený:
xxxxx
tel:
xxxxx
e-mail:
xxxxx
IČ:
xxxxx
DIČ:
xxxxx
bankovní spojení:
xxxxx
č. účtu:
xxxxx
zapsán v xxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxx
ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

xxxxxx

ve věcech technických je oprávněn jednat:

xxxxxx

(dále jen zhotovitel)
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2. Předmět smlouvy
2.1 Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) je provedení zemních a bouracích prací
a záchranného archeologického výzkumu (dále jen „ZAV“) a veškerých s tím spojených
odborných prací zejména výzkumné práce v terénu, jejich dokumentace a vyzdvižení
movitých archeologických nálezů to vše ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, v platném znění, na pozemcích p. č. 507/1, 507/2 v k. ú. Štýřice v Brně v prostoru
budoucí stavby „Bytové domy Vojtova“ (dále jen „záměr“), a to v souladu s podmínkami této
smlouvy a se zadávacími podmínkami veřejné zakázky na tyto služby s názvem „Bytové
domy Vojtova – záchranný archeologický výzkum“, v jejímž rámci je tato smlouva uzavírána
(dále jen „dílo“).
2.2 Zemními a bouracími pracemi se u této zakázky myslí především sejmutí povrchu o mocnosti
0,8m na vymezených částech pozemku a s tím související bourání betonových panelů/asfaltu.
Součástí je i odvoz zeminy a suti na skládku. Dále pak přesun zeminy vykopané v rámci
archeologické činnosti po pozemku a její deponování. Tyto činnosti jsou vymezeny
zadávacími podmínkami veřejné zakázky.
2.3 Část díla ZAV se u této zakázky skládá z:
2.3.1 výzkumných prací v terénu, jejich dokumentace a vyzdvižení movitých archeologických
nálezů (dále jen „terénní část ZAV“). Terénní část ZAV se dále člení na:
2.3.1.1 plošný ZAV před započetím stavebních prací na výstavbě záměru,
2.3.1.2 plošný ZAV formou dohledu realizovaného v průběhu stavebních prací na
výstavbě záměru,
2.3.2 vyhodnocení nalezených památek, situací a vzorků do nálezové zprávy (dále jen
„zpracování ZAV“).
2.4 Nálezová zpráva zpracovaná na podkladě výše uvedených činností bude obsahovat popis,
zpracovanou písemnou, kresebnou a fotografickou dokumentaci, dále pak odborné
vyhodnocení výzkumem zachycených situací. Nálezová zpráva je zároveň dokladem
o provedeném archeologickém výzkumu pro orgány činné ve stavebním řízení a potřeby
objednatelovy další dokumentace.
2.5 Archeologický výzkum bude proveden v souladu s předanými podklady.
3. Předané podklady
3.1 Podklady, které byly součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky:
- Nálezová zpráva o provedení archeologického průzkumu č.j. NZ 26/2014
- legenda rozsahu provedení ZAV
- Návrh řešení předstihového ZAV Vojtova
- zaměření inženýrských sítí s vyznačením zpevněných ploch na pozemku
- Návrh postupu provádění zemních a bouracích prací v souvislosti s ZAV
- položkové rozpočty s výkazy výměr k ocenění požadovaných činností
3.2 Část výkresové dokumentace pro stavební povolení a změny stavby před dokončením, která
určuje, kde bude probíhat stavební činnost při výstavbě záměru.
4. Termín plnění
4.1 Plnění dle bodu 2.3.1.1 včetně souvisejících zemních prací bude zahájena: do 10 dnů od
protokolárního převzetí a předání staveniště.
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4.2 Plnění dle bodu 2.3.1.1 včetně souvisejících zemních prací bude ukončena do: XXX dnů od
protokolárního převzetí a předání staveniště, nejpozději však do 20. 12. 2017.
4.3 Plnění dle bodu 2.3.2 bude ukončeno nejpozději do 12 měsíců od ukončení plnění díla dle
bodu 2.3.1. Ve stejném termínu bude vyhotovena i nálezová zpráva dle odst. 2.4 této
smlouvy.
5. Cena díla
5.1 Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena takto:
-

celková cena bez DPH
DPH
Celková cena vč. DPH

xxxxx,- Kč
xxxxx,- Kč
xxxxx,- Kč

Cena díla je členěna na:
- cenu za zemní a bourací práce dle odst. 2.2
- cenu za terénní část ZAV dle bodu 2.3.1.1
- cenu za terénní část ZAV dle bodu 2.3.1.2
- cenu za zpracování ZAV dle bodu 2.3.2

xxxxx,- Kč bez DPH
xxxxx,- Kč bez DPH
xxxxx,- Kč bez DPH
xxxxx,- Kč bez DPH

5.2 Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky. Skutečně
provedené práce budou zhotovitelem evidovány ve stavebním deníku příp. deníku
archeologického výzkumu a odsouhlaseny pověřenou osobou objednatele. Takto vedené
záznamy budou podkladem pro fakturaci zhotovitele při následujících sazbách za terénní
výzkum: archeolog 420,- Kč/hod, asistent archeologického výzkumu 320,- Kč/hod,
specialista archeologického výzkumu 220,-Kč/hod., pracovník archeologického výzkumu
130,-Kč/hod, přičemž cena za zemní práce vychází z jednotkových cen z nabídky zhotovitele.
5.3 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému
provedení díla, vychází z jednotkových cen z nabídky zhotovitele.
5.4 Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na
zhotovení díla a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.
5.5 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků
v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného
ocenění výkazu výměr.
5.6 Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla odsouhlasených
oběma smluvními stranami, nebo pokud v průběhu provádění díla dojde ke změně sazeb daně
z přidané hodnoty.
5.7 Kalkulace ceny díla tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
6. Platební podmínky
6.1 Cena za dílo bude uhrazena na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených
zhotovitelem dle skutečně provedených prací, dodávek a služeb dokladovaných stavebním
deníkem příp. deníkem archeologického výzkumu s využitím cenových údajů položkového
rozpočtu z nabídky.
6.2 Fakturace ceny za dílo podle odst. 2.2 a bodů 2.3.1.1, 2.3.1.2 této smlouvy bude prováděna 1
x měsíčně do 10. dne měsíce následujícího po kalendářním měsíci, který se fakturuje.
6.3 Poslední fakturu předloží zhotovitel objednateli spolu s nálezovou zprávou po ukončení díla a
to ve třech vyhotoveních (2x originál a 1x kopie).
strana -3-

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace
6.4 Faktury za předmět smlouvy dle odst. 2.2 a bodů 2.3.1.1, 2.3.1.2. budou vystavovány
zhotovitelem dle skutečně provedených prací a to ve třech vyhotoveních (2x originál a 1x
kopie) včetně soupisu provedených prací, který bude předem písemně odsouhlasený
technickým dozorem investora. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ve kterém
technický dozor investora potvrdí podpisem správnost protokolu o provedených pracích.
6.5 Objednatel zajistí prostřednictvím Technického dozoru investora kontrolu správnosti každého
soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu do pěti dnů od jejich
předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a
služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly
potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a
zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně k přepracování zhotoviteli. Ten je
povinen předložit do tří pracovních dnů opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a
zjišťovací protokol objednateli. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o
odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací dodávek a služeb, je zhotovitel
oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky a služby, u
kterých nedošlo k rozporu. Schválený soupis provedených prací, podepsaný Technickým
dozorem investora je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
6.6 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli fakturovanou částku do 21 dnů ode dne doručení
faktury. Objednatel uhradí zhotoviteli faktury pouze do výše sjednané celkové ceny díla dle
čl. 5. této smlouvy.
6.7 Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
6.8 Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet,
který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a
objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten,
který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je
oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zák. č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by
objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, má objednatel nárok na náhradu všeho, co
za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
6.9 Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje
neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury
není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a
doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
6.10 Zhotovitel se zavazuje uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo smlouvy
objednatele.
7. Další povinnosti zhotovitele
7.1 Zhotovitel je povinen dodržovat právní a technické podmínky vyplývající ze závazných
platných právních předpisů, vyhlášek a norem, zejména:
- zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,
- Úmluvu o ochraně archeologického dědictví Evropy (Sbírka mezinárodních smluv č.
99/2000).
7.2 Vedoucí archeologického výzkumu je povinen vést deník, ve kterém jsou zaznamenány
především údaje o přítomných pracovnících záchranného archeologického výzkumu v terénu,
zejména pak jejich jména, funkční zařazení a příslušné časové údaje o přítomnosti v terénu.
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Tento deník je objednateli kdykoliv k nahlédnutí a slouží jako podklad k fakturaci. Nebude-li
zástupcem objednatele během archeologického výzkumu požadován ke schválení, je po
ukončení archeologického výzkumu považován za vzájemně schválený a bude součástí
nálezové zprávy.
7.3 Výsledky a poznatky ze ZAV budou zpracovány tak, aby je objednatel mohl použít ke své
propagaci a k čemuž mu zhotovitel (pokud je k tomu oprávněn) dává souhlas.
7.4 Pověřeným pracovníkem zhotovitele (vedoucím výzkumu) pro realizaci archeologického
výzkumu je xxxxx (tel. xxxxx, e-mail: xxxxx)
7.5 Pracovníci zhotovitele jsou povinni dodržovat na staveništi předpisy BOZP a práce na
archeologickém výzkumu provádět po dohodě se zástupcem objednatele tak, aby nedošlo ke
zbytečným prodlevám v provádění stavby.
8. Další povinnosti objednatele
8.1 Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou
k provedení díla, jakož i potřebné informace o objektech a inženýrských sítích na předmětné
ploše.
8.2 Při provádění díla dle čl. 2 této smlouvy zajistí objednatel pracovníkům zhotovitele vstup na
staveniště s možností provádět práce dle jeho výzkumných potřeb v rámci této smlouvy.
9. Předání díla
9.1 Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy.
9.2 Předání a převzetí prostoru staveniště a předání a převzetí části díla dle bodu 2.3.1.1 probíhá
jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště.
9.3 Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště do 15 dnů od ukončení
zadávacího řízení.
9.4 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí
osoby po oboustranném podpisu smlouvy o dílo.
9.5 Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí díla nebo jeho části podle čl. 2 této
smlouvy písemně, alespoň 5 pracovních dní předem.
9.6 O předání a převzetí prostoru staveniště a předání a převzetí díla nebo jeho části je zhotovitel
povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních
stran. Pokud objednatel převezme dílo s výhradou, že obsahuje drobné vady a nedodělky
nebránící užívání, uvede jejich výčet a sjedná se zhotovitelem termín pro jejich odstranění.
Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník příp. deník archeologického
výzkumu v souladu s právními předpisy.
10. Odpovědnost za vady
10.1

Zhotovitel odpovídá za odbornou úroveň díla dle této smlouvy. Právo na náhradu škody
vzniklé neodborným provedením díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku.
10.2 Zhotovitel podpisem této smlouvy čestně prohlašuje, že má uzavřeno pojištění
z odpovědnosti za škody způsobené jinému v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy
ve výši min. 2,0 mil. Kč a kdykoliv jej předloží Objednateli na vyžádání.

strana -5-

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace
11. Další ujednání
11.1

Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se
dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo
veřejnoprávními orgány a dále zejména tato ustanovení:
- § 100 a následujících zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění,
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních
prostředků,
- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců
při práci, v platném znění,
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích
tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla
ohrožována bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu
provádění díla.
11.2 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo
podkladů, jinak odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou.
11.3 Zhotovitel prohlašuje, že má on nebo jeho poddodavatel oprávnění k činnosti v rozsahu
této smlouvy a je účasten pojištění z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti
s prováděním díla.
11.4 Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a závazky z této smlouvy na třetí osobu. Práva
i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny
informovat se navzájem o takových změnách.
11.5 Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do
úpadku ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.
11.6 V případě, že je výsledkem činnosti zhotovitele, dle této smlouvy dílo, které bude
splňovat znaky autorského díla (např. licence), je zhotovitel povinen poskytnout na základě
této smlouvy objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít, a to ke všem způsobům užití
díla dle zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v platném znění, v neomezeném
rozsahu, a to vše bez nároku zhotovitele na jakékoliv finanční protiplnění.
12. Sankce
12.1

V případě objednatelova prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn
účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
12.2 V případě zhotovitelova prodlení s termínem předání části díla dle čl. 4 je objednatel
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý den prodlení.
12.3 V případě, že některá ze smluvních stran poruší své povinnosti dle čl.11 je povinna
zaplatit druhé straně smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení.
12.4 Zhotovitel je na základě ustanovení čl. 11. odst. 11.1 této smlouvy povinen zabezpečit
prokazatelné proškolení každého pracovníka na staveništi s předpisy BOZP. Objednatel udělí
zhotoviteli pokutu za každé porušení předpisů BOZP na staveništi pracovníkem zhotovitele,
a to ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých). Do doby zaplacení pokuty zhotovitel
nevpustí takového pracovníka na staveniště.
12.5 Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané
sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této
souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
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12.6 Sjednané sankce jsou splatné do 21 dnů ode dne doručení dokladu - faktury, kterým se
sankce z prodlení vyúčtovává.
13. Odstoupení od smlouvy
13.1

Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel účtovat
a objednatel zaplatí zhotoviteli rozpracované práce ve výši odpovídající rozsahu vykonaných
prací ke dni odstoupení.
13.2 V případě, že od smlouvy odstoupí zhotovitel, je povinen uhradit objednateli případnou
škodu, která by mu odstoupením od smlouvy vznikla.
13.3 Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002
odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, považuje:
- vadnost díla již v průběhu jejich provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu
objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
- prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 40 dní,
- úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční
zákon, ve znění pozdějších předpisů.
Dojde-li k výše uvedenému porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od
smlouvy odstoupit. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají v těchto případech dnem
doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví této
smlouvy, resp. na její poslední známou adresu bez ohledu na to, zdali toto oznámení o
odstoupení bylo druhou smluvní stranou převzato či nikoliv.
14. Závěrečná ujednání
14.1

Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy řádně a s nejlepší péčí zkontrolovat
veškeré informace týkající se provedení díla, podrobně se seznámit s místními podmínkami
na staveništi, vyžádat si vyjasnění případných nejasností a zjistit veškeré podrobnosti týkající
se povahy a proveditelnosti díla a zkontrolovat, že předané doklady a podklady jsou úplné
pro řádné provedení díla.
14.2 Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.
14.3 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek
s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
14.4 Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004
Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon
nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým
a vznikne ručení objednatele ve smyslu ust. Zák. č. 435/2004 Sb., má objednatel nárok na
náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
14.5 Pověřit prováděním části předmětu plnění poddodavatele je zhotovitel oprávněn pouze
v případech, kdy takové poddodavatele definoval ve své nabídce v rámci zadávacího řízení.
V ostatních případech je zhotovitel oprávněn pověřit provedením části předmětu plnění
poddodavatele jen se souhlasem objednatele. Zhotovitel odpovídá za činnost svých
poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
14.6 Zhotovitel předloží objednateli seznam poddodavatelů v souladu se zadávacími
podmínkami.
14.7 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, a výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění
smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné
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zakázky a dalších nezbytně nutných dokumentů na profilu objednatele, a to v souladu se
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
14.8 Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat
ustanovení zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších
předpisů.
14.9 Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv bude
tato smlouva zveřejněna v registru smluv. Objednatel se zavazuje, že tuto smlouvu zašle
správci registru smluv do 30 dnů od jejího uzavření.
14.10 Smlouva je sepsána v pěti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a jedno
zhotovitel.
14.11 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních
stran.
Přílohy a nedílné součásti smlouvy:
- Příloha č. 1 : Kalkulace ceny
DOLOŽKA
Tato smlouva o dílo byla schválena Radou města Brna na schůzi č ………., konané dne
……………….

V(e):………………………….
Dne:………………………….

V(e):………………………….
Dne: ………………………….

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

………………………………
Ing. Petr Vokřál
primátor

………………………………
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