
EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro rcgtonálni rozvoj
Integrovaný regionální operační program

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 
uzavřená podle ust § 1746 odst. 2 zákona i. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějžích předpisů 
„Chodník s místy pro přecházení, komunikace a veřejné osvětlení v ul. A. Trágcra a v ul. k

firmě Bosch - činnost TDS“

číslo smlouvy objednatele: 2019001488
číslo smlouvy poskytovatele: 190509/EN
číslo veřejné zakázky: 112/2019/012

veřejná zakázka malého rozsahu: K)
spolufinancováno z ESI fondu: 13 dotační program: 1ROP

1. Objednatel: 
název: 
sídlo:
zastoupený:

ve věcech technických: 
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

I. Smluvní strany

statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara 11. l/l, 370 01 České Budějovice
Ing. Zdeňkem Šedou, vedoucím investičního odboru Magistrátu města
České Budějovice, na základě plné moci
Ing. Vladimíra Blažková, technik investičního odboru
002 44 732
CZ 002 44 732
Česká spořitelna, a.s.
4209522/0800
tel.: 386 802 211
e-mail: blozkovav@c-budejovice.cz
ED: kjgb4yx

2. Poskytovatel:
název: MANE ENGINEERING s. r. o.
sídlo: Okružní 2615,370 01 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem, oddíl C, vložka 7903
zastoupený: Ing. Otto Eiblem, jednatelem společnosti
ve věcech technických: Ing. Jitka Petráňová
IČO: 251 77 494
DIČ: CZ 251 77 494___________________________
bankovní
Číslo Účtu: ý&vši' Ář*^™v*-’r '•iWSr./ŽíMřr
kontaktní údaje:
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II. Předmět plněni
Předmětem plnění je výkon:
13 technického dozoru stavebníka

Na plnění se jako technický dozor stavebníka bude podílet Ing. Jitka Petráňová, Karel Riedl.
□ koordinátora BOZP
□ jiné činnosti

Specifikace předmětu plnění:
Předmětem plnění veřejné zakázky jc činnost technického dozoru stavebníka při přípravě a realizaci 
stavby spočívající v zajištění odborné kontroly, dozoru nad průběhem stavebních prací a dodávek 
v rozsahu dle schválené projektové dokumentace. Do činnosti TDS patři rovněž aktivní účast na uvedeni 
řádně provedené stavby do provozu bez vad a nedodělků a zajištění bezproblémového vydání 
kolaudačního souhlasu pro výše uvedenou stavbu.
Bližší specifikace předmětu plnění této smlouvy je uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, 
na základě níž byla tato smlouva uzavřena.

Specifikace dotčené stavby:
název veřejné zakázky:

místo provádění stavby: 
parcelnf čísla:

katastrální území:
parcelní čísla:
katastrální území:
název projektové dokumentace:

Projektant:

předpokládaná doba výstavby:

„Chodník s místy pro přecházení, komunikace n veřejné 
osvětlení v ul. A. Tragera a v ul. k firmě Bosch“ - činnost TDS 
ul. A. Tragera, České Budějovice
694/1; 694/4; 694/5; 695; 699/4; 705/25; 705/26; 741/2; 4741/1;
4741/2; 4743/1; 4743/3
České Budějovice 3
997/5; 997/6; 997/S
Hrdějovice
„Chodník s místy pro přecházení, komunikace a veřejné 
osvětlení v ul. A. Tragera a v ul. k firmě Bosch"
„Odvodnění komunikace v ulici A. TrSgera, k. ú. České 
Budějovice 3”
„Odvodnění komunikace v ulici A. Tragera, Č. Budějovice SO 
501 - přeložka STL plynovodu"
APlprojekt s.r.o.; IČO: 281 49 271 
Ing. Vít Hrabčák (SO 301); IČO: 038 09 609 
Radka Bambulová (SO 501); IČO: 734 73 154 
3 měsíce

III. Doba plnění
Doba plnění se řídí terminy pro realizaci stavby vymezené v čl. II této smlouvy.

TV. Cena poskytování služeb 
Cena za poskytování služeb činí 118.000,- Kč bez DPH.

(slovy: jednostoosmnácttisíckorunčeských)
K ceně ujednané touto smlouvou bude připočteno DPH ve výši stanovené platnými a účinnými 
právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plněni. To neplatí, pokud poskytovatel není plátcem
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DPH, přičemž pro případ, že by se poskytovatel stal plátcem DPH po uzavřeni této smlouvy, 
ujednávaji smluvní strany, že skorá uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby 
DPH a případné připočteni DPH jde k líži poskytovatele. Možnost změny ceny poskytováni za služeb 
podle jiných ustanoveni této smlouvy tím není dotčena.

V. Podmínky poskytování služeb 
1. Pojištění dle čl. XVII poděl. B VOP

ano □ ne 0

VI, Zmocnění
Za účelem splnění povinností dle této smlouvy uděluje objednatel poskytovateli zmocnění k provádění 
všech nutných a nezbytných úkonů spojených s výkonem činnosti dle smlouvy. Takto udělené zmocnění 
jeplatné pouze po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy. Požádá-li o to poskytovatel a je-li to důvodné, 
může objednatel udělit poskytovateli samostatnou plnou moc.

VII, Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obéma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva 

nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru 
smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Tato smlouvaje vyhotovena v šesti (6) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží 
zhotovitel a Čtyři (4) stejnopisy obdrží objednatel.

3. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele 
verze IV/01/2018, které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních 
webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese 
http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem 
všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.

4. Smluvní strany prohlašuji, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
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Ing. Otto Eibl, jednatel spol 
MANE ENGINEERING s.
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