
SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, v platném znění

Č. smlouvy objednatele:

Č. smlouvy zhotovitele: 31.917.19
Název akce: ČOV Mělník - rekonstrukce - realizační projektová dokumentace rozváděčů

RH01 a RMS02

Smluvní strany:
Objednatel:

Zhotovitel:

Severočeské vodovody a kanalizace^a.s.
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zastoupená: ředitelem vodohospodářského rozvoje a investic
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
čís. účtu: 3507501/0100
IČ: 49099469 . DIČ: CZ49099469
OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

INGOS s.r.o. ■>
K Nouzovu 2090, 143 00 Praha 4 
zastoupená: jednatelem společnosti
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
čís. účtu: 6551470217/0100
IČ: 64580903 DIČ: CZ64580903
OR: Městský soud Praha, odd. C, vložka 40849, zápis ke dni 1.11.1995.

Smluvní strany se dohodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku

Smlouvu o dílo
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, kterou 
se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje kjeho převzetí a zaplacení 
dohodnuté ceny za jeho provedení za níže uvedených podmínek.

1. Předmět plnění:

Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace silnoproudých rozváděčů pro realizaci 
stavby ČOV Mělník - rekonstrukce v rozsahu:

• Technická zpráva
• Technická specifikace
• Schéma zapojení rozváděče RH01
• Schéma zapojení rozváděče RMS02
• Schéma zapojení ovládacích skříní
• Seznam kabelů pro doplněné strojní zařízení
• Dispoziční schéma s umístěním zařízení
• Podklady pro výrobu kompenzačního rozváděče
• Oceněný výkaz výměr



2. Podklady:
Nezbytné podklady pro vypracování RDS:

Stávající dokumentace skutečného provedení rozváděčů RH01 a RMS02 ze dne 21.10.1999, kterou 
má zhotovitel k dispozici.

Kompletní seznam nových spotřebičů včetně elektrických parametrů a požadavku na jejich ovládání 
předá objednatel zhotoviteli na výrobním výboru^BHH^^M

Nápomoc objednatele při řešení nesouladů stávající dokumentace s reálným zapojením rozváděčů.

3. Termíny a místo plnění, záruka, předání a převzetí:
Termín předání projektové dokumentace pro realizaci stavby: do 30.6.2019

Dodržení termínů plnění je závislé na řádném poskytnutí součinnosti objednatelem zhotoviteli 
sjednané v této smlouvě.
Objednatel je povinen poskytnou zhotoviteli řádně všechny informace a předat mu veškeré podklady 
a materiály nutné či vhodné ke splnění předmětu díla dle této smlouvy. Informace a podklady budou 
poskytovány a předávány ústně, telefonicky, faxem elektronickou poštou (Emailem) nebo písemně 
s tím, že na požádání musí být písemná forma použita bezvýjimečně. Objednatel je povinen zajistit, 
aby poskytované informace a předávané podklady a materiály byly správné, úplné a jím 
autorizované. Ústní a telefonické informace musí být vždy dodatečně potvrzeny písemnou formou. Na 
požádání je objednatel povinen poskytnout zhotoviteli další potřebnou součinnost ke splnění závazků 
zhotovitele, a to v přiměřených lhůtách stanovených zhotovitelem. Neposkytne-li objednatel 
zhotoviteli součinnost (resp. potřebné informace, podklady či materiály) ve lhůtě zhotovitelem 
prokazatelně určené, prodlužuje se lhůta plnění dle bodu 3 o dobu, po kterou je objednatel v prodlení 
s poskytnutím součinnosti dle této smlouvy.

Místem plnění je sídlo zhotovitele.
Zhotovitel přejímá za projektovou činnost v rozsahu této smlouvy záruku na dobu 48 měsíců. Tato doba 

počíná běžet dnem předání příslušné PD.

Zhotovitel ručí za to, že dílo bude navrženo provozuschopné a bude mít požadované vlastnosti při dodržení 
navržených parametrů.

Dílo bude předáno zhotovitelem v šesti vyhotoveních v tištěné podobě a v digitální podobě ve formátech 
PDF, DOC, XLS a DWG mimo schémat zapojení rozváděčů a ovládacích skříní. Výkaz výměr bude 
vyexportován ve formátu XLS z programu Kros.

Zhotovitel není v prodlení s provedením díla v případě:

(i.) pokud včasnému provedení díla zabránila vyšší moc;
(ii.) pokud včasnému provedení díla brání rozhodnutí orgánů státní správy (resp. pokud další 

provádění díla závisí na probíhajícím správním či jiném řízení);
(iii.) pokud provádění díla brání práva třetích osob;

O dobu trvání překážek uvedených v tomto bodě prodlužuje se lhůta plnění dle bodu 3.
Zhotovitel je oprávněn sjednat si k plnění subdodavatele. Zhotovitel postupuje při provádění díla 
samostatně. Příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla není vázán, pokud mu tyto nebyly 
prokazatelně předány při uzavření této smlouvy.

Předmět díla bude zhotovitelem předán objednateli na základě písemného předávacího protokolu. Ode dne 
předání projektové dokumentace běží 21 denní lhůta, ve které provede objednatel posouzení 
kompletnosti PD. V této lhůtě objednatel písemně upozorní zhotovitele na zjištěné vady a nedodělky, 
případně potvrdí, že dílo je bez vad a nedodělků.

Dnem podpisu předávacího protokolu, že dílo je bez vad a nedodělků, je dnem uskutečnění zdanitelného 
plnění ve smyslu Zákona č. 235/2004 Sb. o DPH, tzn. že zhotovitel má právo fakturovat až po 
posouzení projektové dokumentace objednatelem a podepsání předávacího protokolu odpovědnými 
osobami smluvních stran.
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4. Cena za dílo:

Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů:

Smluvní cena: 288 960,- Kč bez DPH

V případě víceprací či méněprací, bude toto řešeno formou písemného dodatku.
Ke sjednané ceně bude při fakturaci připočtena DPH podle platných předpisů v době fakturace.

5. Platební podmínky:

Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli po protokolárním předání díla. Po provedení díla vystaví 
zhotovitel objednateli fakturu na celkovou cenu díla. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude fakturovat 
nejpozději do 30-ti kalendářních dnů od jeho provedení.

Faktura bude zhotovitelem odeslána v jednom vyhotovení na adresu objednatele a spolu se zákonem 
stanovenými náležitostmi daňového dokladu bude obsahovat zejména: 
lhůtu splatnosti;
číslo smlouvy a název akce;
IČO a DIČ objednatele i zhotovitele;
celkovou fakturovanou částku;
bankovní spojení zhotovitele;
razítko a podpis zodpovědné osoby.

Pokud nebude mít faktura sjednané náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit vejhůtě 7 kalendářních dnů 
po jejím doručení (s uvedením důvodů proč fakturu vrátil) a nedostává se do prodlení s platbou.

Faktury jsou splatné do 30-ti dnů po doručení do dispozice objednatele. Aplikace ustanovení § 1805 odst. 2 
občanského zákoníku na tuto smlouvu se tímto vylučuje.

Platba bude provedena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

6. Smluvní pokuty.

Smluvní strany si sjednávají tyto smluvní pokuty pro případ porušení některých závazků ze smlouvy:
Za každý týden prodlení zhotovitele s provedením díla ve výši 0,5% z celkové ceny díla. Tato sankce bude 

uplatněna formou snížení odměny zhotovitele.
Za každý den prodlení objednatele se splněním peněžitého závazku plynoucího z této smlouvy 0,05% 

z dlužné částky.
Úhradou smluvních pokut není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody.

7. Zpracování osobních údajů

Obě strany této smlouvy se zavazují dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 
údajů).

Zhotovitel bere na vědomí, že v případě, pokud dojde k porušení ochrany osobních dat na jeho straně, je 
odpovědný za tato porušení vůči fyzickým osobám, jejichž data unikla a odpovídá za škodu, která v 
důsledku tohoto nastane.

8. Zvláštní ujednání:

Zástupci smluvních stran oprávnění k jednání v rámci uzavřené smlouvy:
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Za objednatele:

Za zhotovitele:

ve věcech technických:

ve věcech ostatních:
ve věcech technických:

ve věcech ostatních:

Dílo bude provedeno dle platných technických norem ČSN.
Případné odchylky od ustanovení technických norem ČSN zhotovitel s objednatelem projednají. Výsledek 

projednání bude zaznamenán písemnou formou, bude podepsán zástupci ve věcech technických 
obou smluvních stran a zhotovitelem doložen do dokladové části díla.

Ustanovení harmonizovaných technických norem ČSN, ČSN EN, ČSN IEC, které jsou závazným 
technickým předpisem, musí být dodrženy a nelze žádat o udělení výjimky.

Průběh jednotlivých inženýrských sítí bude převzat z podkladů předaných jednotlivými správci sítí. Do 
koordinačních situací budou tyto zakresleny pouze svojí osou s příslušným popisem.

Zhotovitel neověřuje bezvadnost podkladů a pravdivost informací získaných od objednatele a od správců 
sítí. Zhotovitel proto neodpovídá za vady díla, které souvisí s vadnými podklady či nepravdivými 
informacemi získanými od těchto osob.

Úpravy smluvních vztahů a požadavky na dodatečné úpravy nebo změny dokumentace před a během 
zpracování jsou platné, pokud mají formu písemného dodatku ke smlouvě o dílo. Nebude-li forma 
písemného dodatku dodržena, má se za to, že je předmětná změna z důvodu nedodržení formy 
neplatná.

Zhotovitel je povinen před začátkem prací svolat vstupní výrobní výbor a po ukončení prací závěrečný 
výrobní výbor. Pokud během prací vznikne nutnost dalších konzultací, svolá zhotovitel výrobní výbor 
i během prací. K účasti na výrobním výboru vyzve zhotovitel objednatele min. 3 pracovní dny předem. 
Účast na těchto výrobních výborech je pro objednatele povinná. Nezúčastní-li se objednatel přes 
řádnou výzvu zhotovitele výrobního výboru, může zhotovitel přerušit provádění díla do doby konání 
náhradního výrobního výboru za účasti objednatele. O dobu přerušení provádění díla dle tohoto 
odstavce prodlužuje se lhůta plnění dle bodu 3.
O průběhu a výsledku výrobního výboru sepíše zhotovitel na místě zápis zjednání a objednatel na 
místě svým podpisem potvrdí souhlas s tímto zápisem.

Zhotovitel je oprávněn konzultovat a předjednávat technická řešení s příslušnými správními orgány. Předá- 
li zhotovitel objednateli záznamy o předjednání technického řešení s dotčeným orgánem, neodpovídá 
objednateli za případná budoucí (s předmětným záznamem) rozporná rozhodnutí či stanoviska 
správního orgánu.

Zhotovitel neodpovídá za nemožnost dokončení díla nebo za vady díla způsobené nevhodnými věcmi nebo 
pokyny předanými objednatelem, jestliže jej upozornil na jejich nevhodnost a jestliže objednatel na 
jejich použití trval.

Závaznou podobou dokumentace, je její listinná podoba, autorizovaná zhotovitelem.

Objednatel je povinen zajistit, aby pracovníci zhotovitele, kteří v rámci svých pracovních povinností, 
vyplývajících z této smlouvy, vstupují do objektů nebo na místa, kde hrozí vznik bezpečnostních či 
ekologických rizik, byli o těchto skutečnostech řádně předem poučeni.

Objednatel není oprávněn převést svá práva a povinnosti ze smlouvy na třetí osobu bez předchozího 
výslovného písemného souhlasu zhotovitele.

9. Závěrečná ustanovení:

Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních a každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis.
Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemným dodatkem, podepsaným oprávněnými zástupci 

smluvních stran.
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Předmět díla je objednatel oprávněn použít pouze k účelům vyplývajícím ze smlouvy. K jiným účelům je 
objednatel oprávněn předmět díla použít, případně ho poskytnout jiným osobám, pouze po 
předchozím písemném souhlasu zhotovitele.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Praze dne:
INGOS s.r.o.

jednatel společnosti

ZHOTOVITEL

V Teplicích dne: 1 0 "06" 2019
Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

investic
OBJEDNATEL
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