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SMLOUVA O DÍLO
podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského Zákoníku, v platném Znění

Na akci:

ČOV Blatná - GO nádrže na přípravu flokulantu

číslo smlouvy zhotovitele: SINV2019-061 číslo smlouvy objednatele:
zakázkové číslo zhotovitele: 9420008502392

1. Smluvní strany

Níže uvedené smluvní strany

Objednatel: Město Blatná
Tř. T. G. Masaryka 322

V 388 01 Blatná
ICQ: 00250996
DIC: CZ00250996

zastoupený: Bc. Kateřinou Malečkovou, starostkou města

(dále jen ,,objednatel") na straně jedné a

Zhotovitel: ČEVAK a.s. V
Zapsaná v OR Krajského soudu v CB v odd. B, vložce 657
Severní 8/2264, 370 10 Ceské Budějovice

Ičzv 608 49 657
DIC: cz6o8 49 657

Vzastoupený: Ing. Jirím Lipoldem, technickým ředitelem

(dále jen ,,zhotovitel") na Straně druhé,

uzavírají v souladu S ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012. Sb., Občanského
zákoníku, v platném znění (dále jen ,,občanský Zákoník“), tuto Smlouvu O dílo, ve které
sjednávají následující.

Ve vzájemném styku obou smluvních stran, kromě výše uvedených zástupců, jsou při
operativním technickém řízení činnosti při realizaci díla, potvrzování zápisů o předání a
jiných otázkách, spadajících do kompetence níže uvedených zástupců v souladu sjejich
náplní práce oprávněni jednat:

- Za objednatele:
- Za zhotovitele:
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2. Předmět smlouvy
2.1. Předmětem díla je rekonstrukce chemické Stanice pro přípravu flokulantu. Rekonstrukce

zahrnuje nové míchadlo rozpouštěcí nádrže, hladinové Sondy rozpouštěcí a zásobní nádrže,
dávkovač práškového flokulantu, kohout proplachu flokulantu, přepouštěcí servoventil,
napouštěcí elektroventil, pojistný ventil, řídící skříňka, instalatérský a spojovací materiál.

Rekonstrukce chemické stanice pro přípravu flokulantu bude provedena v rozsahu dle
předložené cenové nabídky ze dne 21. 5. 2019 pod č. j. O19020002546, která je nedílnou
součástí této smlouvy O dílo.

3. Lhůty provádění díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle článku 2. této smlouvy do 5 měsíců od
uzavření této smlouvy.

4. -Cena díla

4.1. Cena za dílo se sjednává vsouladu se Zákonem č. 526/1990 Sb.,
O cenách, v platném znění, a činí:

Cena za dílo dle čl. 2. bez DPH 154 418,- Kč
DPH 21 °/0 32 428,- Kč
Cena celkem s DPH 186 846,- Kč

4.2. Cena za dílo byla stanovena na základě podkladů jako pevná smluvní cena.

5. Předání díla

5.1. Dílo bude předáno Zhotovitelem a převzato objednatelem nejdéle v termínu uvedeném
V článku 3.1. této smlouvy. O předání a převzetí předmětu plnění bude sepsán stranami
předávací protokol. Den podpisu předávacího protokolu Zhotovitelem a objednatelem je
dnem předání předmětu díla.

6. Platební podmínky
6.1. Sjednaná smluvní cena bude fakturována po předání a převzetí kompletní části plnění.

6.2. Podkladem pro zaplacení ceny díla je faktura. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti
předepsané pro daňový doklad.

6.3. Vystavenou fakturu uhradí objednatel podle lhůty splatnosti vyznačené na faktuře. Lhůta
splatnosti činí 14 dnů od data vystavení faktury.

7. Záruka a odpovědnost za škody

7.1. Zhotovitel ručí za provedené dílo 24 měsíců po jeho předání. Po tuto dobu je povinen bez
zbytečného prodlení, nejdéle však do čtyř týdnů po výzvě objednatele, na Svůj náklad
zjištěné nedostatky díla odstranit.

8. Prodlení S plněním

8.1. Smluvní pokuta zhotovitele při prodlení S předáním díla činí 0,05% Z ceny díla za každý
započatý den prodlení.

8.2. V případě prodlení objednatele S úhradou ceny díla Se sjednává úrok Z prodlení ve výši
0,05% Z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
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9 Závěrečná ustanovení

Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky potvrzenými
a schválenými oběma smluvními stranami.

Obě smluvní Strany se ve věcech, které nejsou upraveny smlouvou, řídí příslušnými
ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění, zejména
ustanoveními § 2586 a násl. tohoto předpisu.

Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné Znění této smlouvy vč.
příloh, tj. tato Smlouva bude uveřejněna v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo
údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud Zhotovitel nejpozději do uzavření
této Smlouvy nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu Smlouvy (příloh), jejichž
uveřejněníje Zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující
parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ),
Spolu S odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní
důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádné a důvodně označené části smlouvy (příloh)
nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

Smluvní strany výslovně souhlasí S tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu smluv
vedeném městem Blatná, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy,
číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu.

Uzavření Smlouvy bylo projednáno a schváleno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.,
O obcích, v platném Znění, usnesením Rady města Blatná č. 200/19/b ze dne 12. 6. 2019.

Tato smlouva se vydává ve dvou vyhotoveních s platností originálu, Z nichž každá smluvní
strana obdrží jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně. Smluvní Strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni či za
nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smluvní strany připojují své podpisy.

V Blatné: V Českých Budějovicích
ne 207? dne:

za objednatele: Š za zho

Ing. Jiří Lipold
technický ředitel
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IČr.m „Ă L1] 'Ď' 0 10 Čêske Budejovi
“ 505 f = z7 DIČ- CZ60849557

Z :“‹I“Ž ıvˇ ;`v‹:» l ' v. _alìsa Č 7 J ks Č_ Budejovice

Přıloha: cenová nabídka č. j. O19020002546 ze dne 21. 5. 2019*ˇ#-› -L “\.v;~řľ‹a 657 (1.
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@ ČEVAK á

Váš dopis Č.j.: Město Blatná
Ze dne: __________________„ tř. T. G. Masaryka 322
Či=I0J'ed“a=Í= 388 01 Blatná
Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
D=łUm= ..

Blatná, ČOV - G0 nádrže pro přípravu flokulantu (cenová nabídka)

Vážení,

na základě našeho předchozí jednání a v návaznosti na plán investic pro rok 2019 si Vám dovolujeme
předložit cenovou nabídku na obnovu části Strojně technologického vybavení čistírny odpadních vod
Blatná, které je na hranici technické životnosti.

Doporučujeme provést rekonstrukci chemické stanice pro přípravu flokulantu. Rekonstrukce zahrnuje:
nové míchadlo rozpouštěcí nádrže, hladinové sondy rozpouštěcí a zásobní nádrže, dávkovač práškového
flokulantu, kohout proplachu flokulantu, přepouštěcí servoventil, napouštěcí elektroventil, pojistný ventil,
řidící Skříňka, instalatérský a spojovací materiál.

Celkem bez DPH
DPH 21 %
Celkem včetně DPH

32 428,- Kč
186 846,- Kč

V případě Vašeho zájmu jsme připraveni vyhotovit návrh smlouvy o dílo a vše zajistit.

S pozd ČNAK lvl.
2284/8, 370 ıo Česká avflêjnvıflø

Ing. Jı 08 49 657 Dıčz czóo849s57
techni anà v OR u Ks č. suúëjøvıne

øđfliı 8, vıøžkfl 657 (115)

ČEVAK 8.5. [TJ +420 387 761 911 Hıàšeni pønznhz son 120 112 IČ: 808 49 857
Severni 8/2254 [F] +420 387 'fat 225 ' ınføıınha. 844 844 870 DIČ; cze0849ss7
370 ıo Česká anflêıøvnx I [E] nnfnonflvnınz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 657, u Krajského soudu v Českých Budějovicích

vnnvnvnınnz ł Naše voda. Náš život.
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