Č íslo sm

Číslosmlouvy objednatele:

louvy zhotovitele : o2-o -4537 -9638 l 20

SMLOUVA O DILO
uzavřená podle

s

2586

a

násl. Ve spojení s

s

2631 s násl' zákona č. 89/2012 Sb.'

občanskéhozákoníku, V platném a účinnémznění (dále jen ,,Smlouva") na akci:

Zpracování studie prov editelnosti VDJ Herink
ct.

I

Smluvní strany

1.1

Objednatel

Obec Herlnk

28,25101 Herink

Sídlo:

Do Višňovky

lČo:

006 40 140
Komerčníbanka, a.s'
1862520110100
Karel Zeman, starosta obce
Karel Zeman, starosta obce

Bankovní spojení:
Čísloúčtu:
Zástupce ve věcech smluvních:
Zástupce ve věcech technických
(dále jen,,objednatel")

a

1.2

Zhotovitel

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo:

NábřeŽní 4190,150 56 Praha 5
DlČ CZ47't16901
16
Komerčníbanka, a's., pobočka Praha 5
Bankovní
19-158339022710100
Číslo
lng. Šárka Balšánková,
m ístopředseda představenstva
lng. Jiří Fýba, člen představenstva
Zástupce ve věcech smluvních: lng. Jan cihlář, ředitel divize 02
Zástupce ve věcech technických: lng. Rostislav Kasal, PhD.,
vedoucí oddělení zásobování vodou
Zápis v oR vedeném Městským soudem V Praze, oddíl B, vloŽka 1930.

9o1
spojení:
účtu:
Statutárnízástupci:
lČo qzl

(dále jen,,Zhotovitel")

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle

stanov,

společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu
podepsat a k platnosti smlouvy nenítřeba podpisu jiných osob.
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Číslosmlouvy zhotovitele: 02-0-4537-9638/20

Čislo smlouvy objednatele:

čl. u
Předmět smlouvy

2.1

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpeěí pro objednatele dílo
spočívajícíVe zpracování studie proveditelnosti výstavby nového vodojemu pro obec
Herink (dále jen ,,Dílo").
Rozsah předmětu plnění:

A

Podkladová analýza

B

Bilance potřeby vody

c

Variantní návrh technichých opatření

D

Hydraulické výpočty (nekalibrovaný model)

E

Náklady navrŽených opatření

F

Návrh dalšíhopostupu, možnosti financování, formulace závěrů

(bez VDJ, nový VDJ zemní/věŽový, VDJ za l před spotřebištěm)

2.2

objednatel se zavazuje převzít provedené Dílo od ZhotoviteIe a zaplatit Zhotoviteli
Cenu (ak je definována níŽe).

2'3

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčív ujednaném čase, v rozsahu a
kvalitě podle této Smlouvy.

čl. lll
Doba plnění

3'1

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je objednateli
v následujících termínech:

Zahájeni činnosti:
Vypracování výpočtůa specifikací

bezprostředně po uzavření smlouvy o dílo (SoD)
do í5. května 2020

(dále jen ,,Doba plnění")

2

-f
Čislo smlouvy objednatele

Č íslo smlouvy

čI.

zhotovitele

:

o2-o -4537 -9638 t2o

v

Gena

4.1

objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli
Smlouvou smluvní cenu V celkové výši:

Gelková cena bez

DPH

za Dilo

provedené v souladu s touto

í00.000'- Kč

K ceně bude připočítánaDPH v platné výši dle zákona.
(dále jen ,,Cena")

4.2

PoloŽkový rozpočet:

A

Podkladová analýza

4.000,-

B

Bilance potřeby vody

5.000,-

c

Variantní návrh technických opatření

45.000,-

D

Hydraulické výpočty (nekalibrovaný model)

35.000,-

E

Náklady navžených opatření

7.000,-

F

Návrh dalšíhopostupit, formulace závěrť,l

4.000,-

čl. v
Platební a fakturačnípodmínky
5.'t

Právo fakturovat vzniká Zhotoviteli po podpisu předávacího protokolu plnění Díla,
potvrzujícíhopředání Díla bez vad a nedodělkŮ.

5.2

objednatel proplatí daňový doklad bezhotovostní platbou prostřednictvím svého
peněŽního ústavu do 30 dnů od jeho doručeníobjednateli. Mezibankovní zúětování
není započítáno ve lhůtě splatnosti.

5.3

Daňové doklady budou mít náležitosti ve smyslu ustanovení zákona č' 235/2004 Sb.
v platnpm znění'
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Číslosmlouvy objednatele:

Č íslo sm

louvy zhotovitele: 02-o -4537 -9638/20

Čl. vt

Smluvní pokuty
6.1

Při nedodženítermínu splatnosti dle této Smlouvy můžebýt objednateli účtovánúrok
z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky zakaŽdý den prodlení.

6.2

ZakaŽdý ukončený den prodlenív době plnění dle této Smlouvy má objednatel právo
účtovatZhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny.

6.3

Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na výši případnénáhrady škody

6.4

V případě odstoupení od Smlouvy je smluvní strana, která od Smlouvy

odstupuje,

povinna uhradit druhé straně veškeréprokazatelné náklady vzniklé do doby

odstoupení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
6.5

Smluvní strana, které byly úroky z prodlení nebo smluvní pokuty vyúčtovány, je
povinna do 15 dnů po obdženívyúčtováníbud' je uhradit, nebo sdělit druhé straně
své námitky.

Čt. vtl

Záruka za dílo
7.1

Délka záručnídoby se stanovuje na 24 měsícůod data podpisu předávacího
protokolu.

čl. vllt
Vlastnické právo
8.1

Vlastnické právo k předmětu Díla nabývá okamŽikem jeho vzniku Zhotovitel.

8.2

objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu Díla jeho převzetím podle této
Smlouvy. Stejným okamŽikem přechází na objednatele i nebezpečíškody na věci,
která je předmětem Díla'

čl. tx
Předání a převzetí díla
9.1

o předání provedeného Díla Zhotovitelem a převzetí provedeného Díla objednatelem
sepíšísmluvní strany této Smlouvy předávací protokol, ktený bude obsahovat i
případnévýhrady objednatele.

9.2

Současně s Dílem je Zhotovitel povinen předat objednateli veškerédokumenty, plány
a jiné listiny, které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s Dílem či jeho
provedením.
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Číslosmlouvy objednatele:

Č íslo s m

ct.

louvy zhotovitele

:

o2-o -4537 -9638/20

x

Povinnosti zhotovitele

10.1

Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou

10.2

Zhotovitel je povinen pravidelně informovat objednatele o stavu prováděného Díla a
na vyžádání objednatele provedené V souladu touto Smlouvou prokázat
objednateli skutečný stav prováděného Díla.

10.3

Zhotovitelje povinen informovat objednatele o zamýšlenézměně sídla Zhotovitele.

s

čl. xl
Povinnosti objed natele
11.1

objednatelje povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu podle této Smlouvy.

11.2

objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení
Díla dle této Smlouvy.
ct. xil
Závěrečná ustanovení

12.1

Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma
stranami. Platnosti a účinnostitatoSmlouva nabývá podpisem oběma stranami.

12.2

Tato Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, po dvou exemplářích pro
kaŽdou ze smluvních stran.

12'3

Veškerédohody učiněnépřed podpisem této Smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté,
pozbýva1í dnem podpisu Smlouvy platnosti bez ohledu na funkčnípostavení osob'
které předsmluvní ujednání učinily.

12.4

Tato Smlouva se řídí úpravou dle zák. č.89l2o12 Sb', občanskéhozákoníku. Veškeré
údaje a informace, které si strany sdělily při uzavírání této Smlouvy, jsou povaŽovány
za důvěrné, přiěemŽ Žádná ze stran je nesmí zpřístupnit či sdělit třetí osobě ani je
pouŽít V rozporu s jejich účelempro potřeby vlastní. Poruší-li některá strana tuto
povinnost a obohatí-|i se tím, vydá druhé straně to, oč se obohatila.

12.5

Smluvní strany po přečtenítéto Smlouvy prohlaš$í,že souhlasí s jejím obsahem, že
Smlouva byla sepsána váŽně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a
svobodné vůle, na důkaz čehoŽ připojují své podpisy.
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