
Smlouva o dílo
(dále jen ,,smlouva")

uzavŕená dle $ 2586 a následujících zźlkonać. 8912012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen ,'občanský zákoník")

Evidenění číslo obj ednatele:
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele:

Objednatel:
NŁev:
Adresa sídla:
Statutámí orgán

Zástupce pľo věci technické
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Zápis v obchodním ľejstříku:
Tel:
E-mail:

0918190003

I. Smluvní strany

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Teplého 2014, Ze\ené Předměstí, 530 02 Paľdubice
Ing. Aleš Vavřička, předseda představenstva

6010863 l
c26010863r
Československá obchorĺn í hanką, a. s., poboěka Paľdubice,
:*-==_-=-Đ
Krajský soud v Hradci Kľálové, oddíl B, vložka999
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na stľaně jedné

(dále jen jako,,objednatel")

Zhotovitel:
Název:
Adľesa sídla:
Statutární oľgan:
osoba opľávněná k podpisu:
7,j{stupce pro věci technické:
IC:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zápis v obchodním ľejstříku:
Tel:
E-mail:

a straně druhé

(dále jen jako,,Zhotovitel")

Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 95ll8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Ing. Maľián Šebesta, geneľální ředitel,

-

a**-ađ} tluvuwl

7089000s
c27089000s
Čsog Hradec Králové č. ú. l03914702/0300
Kľajský soud v Hradci Králové oddíl A vłožka9473
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:ý ředitel
odboru vodohospodrĺřských laboratoří
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II. Předmět díla
Zhotovitel se zavazuje pľo objednatele provádět odběry a analýzy městských splaškoých vod na přítoku
do BCOV Pardubice v rozsahu a termínech požadovaných objednatelem a objednatel se zavazuje
k zaplacení ceny za jejich provedení. K odběľu bude využit stávající stacionární vzoľkovač, jehoŽ
vlastníkem je objednatel.
objednatel se zavazuje zap\atit pľodávajícírllu Za pľoveclené pľáce cenu V souladu s článkem V. této
smlouvy.

III. Teľmín plnění díla
Tato smlouva se vztahuje najednotlivá dílčí plnění pro vzoľky odebrané v roce 2019.

IV. Způsob převzetí/předání předmětu díla a místo převzetí/předání
Zhotovitel bude předávat objednateli ýsledky a hodnocení zkoušek na zĺkladě jeho požadavků đle přílohy
ć.Żve formě pľotokolů akľeditované laboľatoře včetně protokolů o akĺeditovaném odběľu odpadních vod
ve dvojím vyhotovení v elektronické poclobě a v tištěné (listinné) formě. Součástí předávaných tištěných
qýsledků bude i vytičtování (fäktura).

V. Cena díla a platební podmínky
Ceiková aęna za předměi ĺlíia, kĺeľá sę ĺĺohodou smiuvních stľan stanovuje jako cena smiuvní a ktęrá
obsahuje veškeľé náklady spojené srealizací díla včetně souvisejících nákladů,

nebude vyšší než 278.080,- Kč,

slovy: dvěstěsedmdesátosmtisícosmdesát koľun českých bez DPH.

Cenaza dílčí plnění bude stanovena kjednotlivým dílčím plněním pođle pľůvodky vzoľku jako součin
dohodnutých jednotkouých cen a mnoŽství a dľuhu pľovedených laboratorních zkoušek tak, jak jsou
uvedeny v příloze č,.2 této smlouvy - Specifikace cen a prací.

objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na zźłklaďě daňového dokladu vystaveného
zhotovitelem po předání díla aje splatný do 14 dnů ode dnejeho pľokazateiného doľučení objednateli, a to
bezhotovostním bankovním převodem na účet zhotovitele. Fakturace bude pľobíhat měsíčně dle skutečně
provedených prací. Daňoqý cloklaĺl huĺJe obsahovat náležitosti stanovené zákonem o DPH. objednatelje
opľávněn vľátit vadný daňoý doklad Zhotoviteli, ato až, do lhůty jeho splatnosti.

Daňovy doklad vyhotoví zhotovitel. Daňoqý doklad bude označen ęvidenčním číslem smlouvy o dílo
v souladu s ridaji uvedenými v této smlouvě.

Daňoqý đoklad bude obsahovat náleŽitosti stanovené zákonem o DPH a ust. $ 435 odst. 1 občanského
zákorlíku. odběĺatel je opĺávněn vľáiit vadný 'jaňov-y dokiad zhoioviteii, aÍo až.do ihůty jeho spiailiosii.
V případě pľodlení se za-p|a.cením cenJv za dí|o se objednate| zavaztłje zaplatitzhotovitel! űrok- zprodlení ve
\'ýši 0,05 %o z dlužné částky zakaždý den pľodlení.

Dohodnutá cenaje cenou bezvyhľadně závaznou a nejqýše přípustnou, kteľá může být překľočena pouze
v souvislosti se změnou daňoých či jiných zákonných předpisů přímo souvisejících s předmětem díla,
z jinýchdůvodů dohodnutou cenu překočit nelze. Změnaceny musí býtpotvrzenauzavÍenímoboustranně
potvrzeného písemného dodatku'
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VI. odpovědnost za vady,, reklamační ŕízení, práva z vadného plnění
Zlrotovitel bude při provádění analýz respektovat platnou právní úpravu, zejména potom bude dodrŽovat
platné laboľatorní postupy a bude provádět kontrolu správnosti produkovaných ýsledků' Zhotovitel se
zavazuje, že daÍa nebude využívat komerčně či je předávat třetím osobám. Výhľadním vlastníkem ýsledků
je objednatel. Zhotovitel aľchivuje záznamy o zkouškáchjako svůj inteľní doklad.

Pokud budou objednatelem zjištěny vady pcl předání dí|a, oznámí je písemně Zhotoviteli a ten je povinen
nejpozději do l5 kalendářních dnů od obdľžení tohoto oznámení se písemně vyjácĺřit, zďavaduuznáváči
nikoliv. Pokud se ve sjednané lhůtě zhotovitel nevyjádří, má se za to, že ľeklamaci uznává. Vady díla
odstľaní zhotovitel bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději však do 15 ĺlnů, od obdľŽení oznámení. Pokud
tato lhůta neodpovídá nutným technologickým postupům při odstľaňování vad, je povinen zhotovitel vadu
odstranit ve ihůtě odpovídaj ící příslušným technologíckým postupům.

t'řípadné nejasnosti či reklamace ze strany objednatele bude objednatel hlásit telefonicky na telefonní číslo
495 088 740 nebo na e-mailovou adresu medek@pla.cz.
Případné nejasnosti či pochybnosti ze strany zhotovitele bude zhotovitel hlásit na telefonní číslo 466 825
800 nebo na e-mailovou adľesu frantisek.masar@vakpce'cz.

VII. Smluvní pokuty
V případě nesplnění termínu dílčího plnění předmětu díla, kteý byl pľo dílčí plnění uveden v pľůvodce
vzoľku dle článku V. této smlouvy nebo v případě nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění vad
reklamovaných v záruč,ní době, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve ýši 0,05 o/o

Z ceny dílčího plnění díla (bez DPH) za každý započaý kalendářní den pľodlení. Smluvní pokuta se
nezapočítává na náhradu škody vzniklé z porušení termínu plnění dle této smlouvy.

Výše uvedená smluvní pokuta je splatná đo deseti dnů od doručení vyúčtování smluvní pokuty.

vlu. odstoupení od smlouvy
Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit v případech stanovených občanským zákoníkem
či touto smlouvou.

objednatel má právo bez zbyteč,ného odkladu odstoupit od této smlouvy v případě závatného porušení
pravidel aztsad systému managementu kvality ze strany Zhotovitele. odstoupení od smlouvy je objednatel
povinen písemně oznámit zhotovitel i'

IX. ostatní ujednání
Zhotovitel je povinen pŕi realizaci smlouvy respektovat veškeré závazné právní předpisy a piatné české
technické noÍTny a platné bezpečnostní předpisy.

Veškerá jednání (včetně písemných dokumentů) budou vedena v českém jazyce.

?hotovitelje povinen odevzdat společně s předmětem díla i všechny doklady stanovené právními předpisy
CR a další doklady vztahující se kjeho převzetí.

Učastníci potvrzují podpisem smlouvy, Že souhlasí s tím' aby objednatel uveřejnil smlouvu prostřednictvím
registľu smluv podle zák. č. 340lŻ0ĺ5 Sb', o zvláštních podmínkách űčinnosti některých Smluv,
uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o ľegistru smluv).
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X. IJstanovení přechodná a zźyérečná
Prźxa a povinnosti touto smlouvou v,ýslovně neupľavené se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku o smlouvě o dílo.

Změny a doplňky k této smlouvě lze provést na základě vzźljemné dohody jen formou písemných dodatků'
chľonologicky číslovaných, kteľé nabývají platnosti podpisem opľávněnými zástupci obou smluvních stľan.

Smlouva je vyhotovenave 4 stejnopisech s platností originálu' přičemž každáze smluvních stľan obdľŽí
2 vyhotovení.

Účastníci pľohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli nazźtkladě své pravé a svobodné vůle, že při jejím uzavírźni
nejednali v tísni či za nevýhodných podmínek, smlouvu si řádně přečetli a s jejím obsahem plně souhlasí,
což stvľzují srnými viastnoručními podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

přílohač. 1 -Pověření
příloha č' 2 - Specifikace cen a prací

V Hradci Kľálové dne 28.1.2019 V Paľdubicích dne

_ 6. 02. zľ19

:::il?Bĺľ,ěÉ:ltľľzAce
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Za zhotovitelel
[ng. PavelRehák
technicĘý ředitel

ZaobjednaÍe|e
Ing. Aleš Vavřička

předseda představenstva

P"vÔđÍ Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8

5lezské Předměstĺ
50Ü 03 Hraciec Kráĺové

(14)
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