
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
uzavřená podle ust § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občansky zákoníky ve znéní pozdějších předpisů
v> v

„COV CB - modernizace technologie odvodnění kalu" - výkon technického dozoru stavebníka

číslo smlouvy objednatele: 2019001814
číslo smlouvy poskytovatele: 39/2019 
číslo veřejné zakázky: 112/2019/018

veřejná zakázka malého rozsahu: El

spolufinancováno z ESI fondu: □

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 II. 1/1,370 01 České Budějovice
Ing. Zdeňkem Šedou, vedoucím investičního odboru
Jng. Lenkou Růžičkovou, technikem investičního odboru
00244 732
CZ002 44 732
Česká spořitelna, a.s.
4209522/0800
tel.: 38 680 2202,38 680 2208
e-mail: RuzickovaL@c-budejovice.cz 
ID: kjgb4yx

2. Poskytovatel:
název: GPL-INVEST s.r.o.
sídlo: Kněžskodvorská 2632,375 04 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl €,
vložka 12137
zastoupený: Ing. Jaroslavem Paterou, jednatelem
ve věcech technických: Ing. Jaroslavem Paterou 
IČO: 26070766
DIČ: CZ26070766
bankovní spojeni: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

11. Předmět plnění
Předmětem plnění je výkon:
0 technického dozoru stavebníka

Na plnění se jako technický dozor stavebníka bude podílet Ing. Vlastimil Hrubý, autorizovaný 
inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAtT - 0101533.

□ koordinátora BOZP
□ jiné činnosti
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Specifikace předmětu plnění:
Předmětem plněni dle této smlouvy je provedení technického dozoru stavebníka - investorské 
inženýrské činnosti stavebníka v souvislostí s akcí označenou jako „ČOV České Budějovice - 
modernizace technologie odvodnění kalu**.
Bližší specifikace předmětu plněni této smlouvy uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na 
základě níž byla tato smlouva uzavřena.

Specifikace dotčené stavby: 
název veřejné zakázky:

místo provádění stavby: 
název projektové dokumentace:

„ČOV České Budějovice modernizace technologie odvodnění 
kalu“
ČOV České Budějovice
ČOV České Budějovice modernizace technologie odvodnění 
kalu“
EKOEKO s.r.o., IČO: 251 84 750projektant: 

předpokládaná doba výstavby:
1. Zhotovitel je povinen ukončit stavební a montážní práce části pro kabelové trasy a stanici 

řídicího systému česlovny:
do 80 kalendářních dnů ode dne zahájeni prací na příslušné části díla

2. Zhotovitel je povinen ukončit stavební a montážní práce na zbývající části díla včetně provedení 
všech funkčních zkoušek a komplexních zkoušek (u odstředivek se bude jednat o 24 hodin 
nepřerušovaného chodu každé odstředivky):
do 180 kalendářních dnů ode dne zahájení prací na příslušné části díla

3. Zhotovitel je povinen provést dílo a předat jej do zkušebního provozu:
do 90 kalendářních dnů ode dne ukončení stavebních a montážních prací na poslední z částí díla

IIL Doba plněni
Doba plnění se řídí termíny pro realizaci stavby vymezené v čl. II této smlouvy.

IV. Cena poskytování služeb 
Cena za poskytování služeb činí 187.000,- Kč bez DPH.

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

1.
V. Podmínky poskytování služeb 

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 zmocněni 
je platné pouze po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy. Požádá-lí o to poskytovatel a je-li to důvodné, 
může objednatel udělit poskytovateli samostatnou plnou moc.
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Vil. Závěrečná ustanoveni
1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva 

nabývá dnem uveřejněni 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 předpisu, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru 
smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami

2 Tato smlouva je vyhotovena v pěti (5) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží 
zhotovitel a tři (3) stejnopisy obdrží objednatel

3 Součásti závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele 
verze IV/01/2018 (v této smlouvě též jen ,,VOP')- které bv h součásti zadávací dokumentace a jsou 
veřejně přístupné na oficiálních vvcbovych stránkách statutárního města České Budějovice na adrese 
http://vvvvvv.c-budcjovice.cz/verejne-zakazky Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem 
všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily

4 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle. vážné 
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevý hodných podmínek.

1 4 -08- 2010
V Českých Budějovicích 

GPL -
KněžsKodvorská 2632 

370 04 České Budějovice 
IČ 250 70 766 DIČ: CZ
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Ing Jaroslav Patera 
jednatel
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