
.11: VKM
VODARNY KLADNO 9 MELNI’K

akciové spoleinost

SMLOUVA 0 Dim

,,K|adno - G. Klapélka — Kroéehlavské, obnova kliéovych uzlfl“
uzavfena dle § 2586 a nésl. zék. 6. 89/2012 8b., obéansky zékonik, v platném znéni

(:Jislo smlouvy u objednatele: R-444/19
Cislo zakézky: |0212505
Cislo smlouvy u zhotovitele: ..

1. SMLUVNi STRANY
1.1. Objednatel: Voda’rny Kladno — Mélnik, a.s.

Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace; zapséna v obchodnim rejstf‘iku u Méstského soudu v Praze, oddil B,

vloika 2380
ICC: 46356991
DIC: CZ46356991 -
Zastoupeny: Ing. Josefem Zivnflstkem, feditelem spoleénosti

Zmocnénec pro smluvm’ jedném’: Ing. Josef Zivnflstek, Feditel spoleénosti

Zmocnénec pro technické jednéni:

Bankovnl’ spojeni:
Cislo uétu:

Dale jen objednatel na strané jedné

a

1.2. Zhotovitel: Stfedoéeské vodérny, a.s.
se sidlem U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
Registraoe: zapséna v obchodnim rejstfiku u Méstského soudu v Praze, oddil B,

vlozka 6699
ICC: 26196620
DIC: CZ26196620
Zastoupeny: Ing. Jakubem Hanzlem, generélnim Feditelem spoleénosti

Bankovnl' spojenl':
Cislo L'Jétu:

Zmocnénec pro smluvnijednénf:
Zmocnénec pro technické jednani:

Dale jen zhotovitel na strané druhé

Strana 1 (celkem 6)



11f! VKM
VODARNY KLADNO ~ MELNiK

2.2

3.2

4.2

4.3
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PREDMET DiLA
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svj néklad a nebezpeéi pro objednatele dilo:

,,Kladno - G. Klapélka — Kroéehlavské, obnova kliéovflch uzlfi“

Provedenl'm dila se rozumi Uplné, funkénl’ a bezvadné provedeni véech stavebnich a montéznich
praci, véetné dodévek potrebnYCh materiélfl a zarizem', nezbytm'Ich pro fédné dokonéeni dila,
déle provedeni véech éinnostl' souvisejicich s dodévkou praoi, jejichz provedeni a dodévka je pro
rédné dokonéem’ mm a plnou funkénost nezbytné.
Zhotovitel je oprévnén provést jakékoli rozéirenf predmétu dila nad rémec sjednany v této
smlouvé (vicepréoe) pouze na zékladé pisemného dodatku k této smlouvé podepsaného
objednatelem a zhotovitelem, jejimi pi‘edmétem bude dohoda objednatele a zhotovitele o
rozsahu téchto vicepraci, obsahujici jejich seznam, cenu a popis zpflsobu jejich provedeni
(smluvni strany vyslovné v souladu s ustanovenim § 564 obéanského zékonl’ku vyluéuji uzavr‘eni
takové dohody v jiné formé nez pisemné).

éAs A MiSTo PLNENi
Terminy zahéjeni a dokonéeni plnéni pfedmétu dila:
- Zahéjeni plnénl' predmétu dila: 12. 8. 2019
— Dokonoeni plnéni predmétu dila: 31.10.2019

Misto plnéni: Kladno, ul. Kroéehlavské

CENA DiLA
Smluvni cena dila je sjednéna podle § 2 zékona 63. 526/1990 8b., 0 cenéch, je bliie
specifikovéna v Pfiloze ('2. 1 — rozpoéet zhotovitele, které tvori nedI’Inou souéést této smlouvy,
a odpovida’ sjednanému predmétu dI’Ia k této smlouvé.

Celkové cena bez DPH 247 124 Kc“:

DPH 21 % 51 896 Ké

Cena celkem véetné DPH 299 020 Kc“:

Cena dila uvedena v bodé 4.1 této smlouvy je cena nejvyée pripustna a platné po oelou dobu
realizace dI'la a bude zahrnovat provedeni véech stavebnl'ch praci véetné dodéni veékerého
materiélu a zafizeni, veékerych vyrobnl'oh a dopravnich nékladfi, nezbytnych pro rédné
provedem’ dila (kupm’ cena materiélu a tyto néklady jsou souééstl’ ceny dila dle Pfilohy é. 1 této
smlouvy), veékeré naklady zhotovitele, souvisejlci s realizaci dila, provedenim véech zkouéek a
testfl, prokazujioich dodrieni predepsané kvality a parametrfl dlla a zajiéténl’m daléich dokladl‘ll,
predpistl apod., které zhotovitel zajisti pro Uspéény prtlbéh prejl’maoiho fizenl'. Vcené jsou
zahrnuty i pfipadné poplatky za cla, licence, vyuZitI' patentfl, preklady do éeského jazyka, know-
how atd.

Zhotovitel timto prohlaéuje, ie V souladu s ustanovenim § 2620 odst. 2 obéanského zékoniku
na sebe prebl'ré nebezpeoi zmény okolnosti na cenu dila.
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4.4 Dohodnutou cenu Ize ménit pouze pisemnou dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem za
podminek stanovenych touto smlouvou. Smluvni strany zérovefi timto vyislovné vyluéuji jinou
formu.

5. PLATEBNi PODMiNKY
5.1 Smluvni strany se dohodly, Ze cena dI’Ia podle 6|. 4 této smlouvy bude zaplacena po provedeni

dila a jeho preda’ni objednateli bez vad a nedodélkfl, a to na zékladé faktury — dafiového
dokladu vystaveného zhotovitelem se splatnosti 30 dni od jejiho doruéenl’ objednateli.
Zhotovitel neni opra’vnén tuto fakturu — dafiovy doklad vystavit dr‘ive, neZ bude dI’lo zhotoveno a
pfedéno objednateli bez vad a nedodélkl‘].

6. KONTROLA OBJEDNATELE
6.1 Objednatel je oprévnén prostfednictvfm povéfenych osob kontrolovat provédénl’ dila.

Objednatel (resp. jim povéfena osoba) bude kontrolovat zejména to, zda jsou préce provédény
podle schvélené nabidky, smluvm’ch podminek, technickych norem a ostatnich pfedpisfi a
vsouladu s rozhodnutl'm dotéenych orgénfl stétni sprévy. Na nedostatky zjiéténé v prfibéhu
praci upozorm’ zhotovitele pisemné.

6.2 ZjistI—Ii objednatel, 2e Zhotovitel provédf dl’lo vrozporu se vmi povinnostmi, je oprévnén
pisemné iédat po zhotoviteli provédéni dl’la fédnym zpflsobem. Jestliie tak zhotovitel neuéini
ani v pfiméfené Ihflté k tomu poskytnuté, je objednatel oprévnén odstoupit od této smlouvy.

7. ZARUKA ZA mm
7.1 Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zéruku za jakost dl’la v délce 60 mésicfl.

Zéruéni doba poéiné béiet okamzikem pfedém’ a pfevzeti dI’la objednatelem dle bodu 9.1.
7.2 Uvedené zéruky plati za pfedpokladu, ie provoz zafizeni splfiuje podml'nky doda’vkové

dokumentace zhotovitele. Zhotovitel neposkytuje zaruky za prokazatelné poékozem’ nevhodnou
manipulaci vinou objednatele.

7.3 Zéruéni doba na reklamovanou éést dI’Ia se prodluiuje o dobu poéinajici datem uplatnéni
reklamace a konéici dnem odstraném’ vady zhotovitelem.

7.4 Zhotovitel je povinen béhem zéruénl’ Iht‘Jty na svou odpovédnost a néklady odstranit ve lhflté 30
dnfl reklamované vady, nebude—li mezi smluvnimi stranami pisemné dohodnuto jinak (smluvni
strany zérovefi timto vyluéuji jinou formu). Neodstranf—Ii Zhotovitel objednatelem vytknutou
reklamovanou vadu ve vyée uvedené Ihflté ode dne jejiho oznémeni, je objednatel opra’vnén
uplatnit pfiméfenou slevu z ceny dila nebo zadat odstranéni této vady tfetl' osobé na naklady
zhotovitele.

7.5 JestliZe reklamované vady nemohou byt odstranény, ma objednatel prévo Zédat slevu z ceny.
Poskytnuti slevy mflie byt smluvnimi stranami dohodnuto i vjinych pfipadech, jestliie by
provedenim oprav vznikly provozni obtiZe, nebo si tyto opravy vyzadaly daléi investiéni na’klady.

7.6 Zhotovitel se zavazuje odstranit kaZdou vadu zjiéténou v zéruém’ dobé nejpozdéji do 30
kalendéfnich dnfl ode dne jejI'ho oznameni objednatelem zhotoviteli (jde—Ii o zévady, které by
mohly zpflsobit ekologické ékody, nebo ékody na majetku tf‘etl’ch osob, Zhotovitel zahéji préce
na jejich odstranénl' bez zbyteéného odkladu p0 jejich oznémem’ objednatelem). Neodstrani-li
zhotovitel objednatelem vytknutou vadu ve vyée uvedene’ Ihflté ode dne jejiho oznémem’, je
objednatel oprévnén uplatnit pfiméfenou slevu zceny dila nebo zadat odstranéni vady tFeti
osobé na néklady zhotovitele.
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11.
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KONTROLA A PRQVApENi ZKOUéEK v PROBEHU ZHOTOVENi DiLA A Pfiu
JEHO DOKONCENI

Dosaienl' predepsanych parametrfl a kvality prokéie Zhotovitel Uspééné provedenYmi
zkouékami, testy a kontrolami.
Plan kontrol véetné poiadovanych zkouéek a jejich specifikace bude souéésti predané stavebni
dokumentace.

V pfipadé opakované kontroly, zkouéky nebo testu z dflvodfi, které leil’ na strané zhotovitele,
hradi néklady na jejich opakovéni zhotovitel.

PREDANi A PREVZETi DiLA
Zhotovitel je povinen predat pfedmét dila v misté, kde je dilo zhotovovano, se véemi pfisluénYmi
doklady nejpozdéji vterminu uvedeném vél. 3 odst. 3.1 této smlouvy. Objednatel je povinen
poskytnout pfi pfedénl’ pfedmétu dila potfebnou souéinnost a pfedmet dila na vyzvu pfevzit, a to i
pfi jeho vadéch a nedodélcich, které nebréni uzivani dila.
O predénl' a pfevzeti dokonéeného dila sepiéi smluvni strany protokol.

Objednatel vyzve zhotovitele k zahéjeni plnénl' pfedmétu dila nejméné 2 pracovni dny pfedem.
Zhotovitel vyzve objednatele kpfevzeti dila pisemné nejméné 3 pracovni dny pfedem.
Zhotovitel souéasné svyzvou pfedé objednateli doklady dle této smlouvy, nedohodnou—li se
smluvnl’ strany pisemné jinak.
Smluvni strany se dohodly, 2e vady a nedodélky, které nebréni nebo neomezuji u2itl' dI’la k Uéelu
dohodnutému vtéto smlouvé, nejsou pfekézkou pf‘edéni a pfevzeti dila. Zhotovitel je povinen
takové vady a nedodélky popsané v pFedévacim protokole odstranit do doby v ném sjednané
s pfihlédnutim k povaze jednotlivych vad a nedodélkfl. Objednatel je oprévnén odmitnout pf'evzeti
dila pouze v pn’padé, 2e 59 pr‘i prejimacim Fizeni zjistf vady a nedodélky, které prokazatelné
objektivné bréni uZiti dila k Uéelu sjednanému v této smlouvé.
Odstranéni vad a nedodélkfl dila zjiéténych vrémci pfejimaciho fizeni bude potvrzeno
protokolem podepsanym objednatelem a zhotovitelem.

RIZIKA A POJIéTENi
Zhotovitel nese odpovédnost za pi‘l’padné odcizeni, poékozeni a zniéeni materiélu, zafizeni,
mechanism] a pomflcek, jakoz i za rozpracovanou nebo vybudovanou éést dila, a to 32 do
okamiiku pfevzeti dila objednatelem.
Zhotovitel rovnéz odpovida za ékody na dile, daléim majetku objednatele a na zdravi a majetku
tFetich osob vznikle v souvislosti s plnénl'm této smlouvy. Vedle obecné odpovédnosti véetné
odpovédnosti za Skodu zpflsobenou jeho provozni éinnosti, odpovidé Zhotovitel i z titulu zvléétni
odpovédnosti (zejména odpovédnost za ékodu zpflsobenou provozem dopravnl’ch prostfedkfl,
provozem zvléét‘ nebezpeénym apod.).

Zhotovitel prohlaéuje, 2e ma sjednéno odpovidajl'ci pojiéténi za rizika a ékody uvedené v él.10.1
a 10.2 ve vyéi 50 000 000,- Kc": u spoleénosti Kooperativa pojiét‘ovna, a.s., Vienna Insurance
Group a to po celou dobu plnéni zakézky.

SMLUVNi POKUTY
V pfipadé, 2e Zhotovitel z dflvodfl na své strané nedodrii termin dokonéeni dila dle CI. 3.1 této
smlouvy, ma objednatel prévo L'Iétovat smluvni pokutu ve vyéi 0,05 % zceny dila za kaidy
kalendaf‘ni den prodlenl’.
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11.2 Pokud zhotovitel neodstram’ nedodélky éi vady uvedené v protokolu o pfedéni a pfevzeti dila ve
sjednaném terminu podle blénku 9. odst. 9.4 této smlouvy, mé objednate| prévo abtovat
zhotoviteli smluvm’ pokutu ve vyéi 2 000,-Ké za kaZdy nedodélek éi vadu, u nichz je v prodlem’, a
za kaZdy den prodlenl'.

11.3 V ph’padé, 2e zhotovitel neodstrani reklamované vady zjiéténé v zéruéni Ihtlté ve sjednaném
terminu podle élénku 7. odst. 7.4 této smlouvy, mé objednate| pre’wo Uétovat smluvnl’ pokutu ve
vyéi 2 000,- Kb za kaZdou vadu a den prodleni.

11.4 Pokud bude objednate| v prodleni s Uhradou oprévnéné vystaveného dafiového dokladu, zaplati
objednate| zhotoviteli smluvni pokutu ve vyéi 0,05 % z neuhrazené a splatné ééstky za kaidy
kalendéf’ni den prodleni.

11.5 Zaplacem’m smluvnich pokut nejsou dotéeny néroky smluvnich stran na néhradu ékody.

12. VLASTNICTVi KE ZHOTOVOVANEMU DiLU
12.1 Vlastnické prévo k pfedmétu dila pfechézi ze zhotovitele na objednatele okamiikem pfedém’

pfedmétu dila objednateli (bl. 9 odst. 9.1 této smlouvy).
12.2 Nebezpeél' za ékody na zhotovovaném dile pfechézi ze zhotovitele na objednatele okamiikem

pfedéni pfedmétu dI'Ia objednateli (6|. 9 odst. 9.1 této smlouvy).

13. ZAVEREéNA USTANOVENi
13.1 Dnem podpisu smlouvy 0 dilo pozbyvajl'ci platnost véechna pfedchozi ujedna’ml’ o této smlouvé.

Jakékoliv zmény nebo doplném’ této smlouvy jsou moiné pouze formou pl’semného dodatku,
podepsaného obéma smluvnimi stranami. Smluvni strany za’rovefi timto vyluéujl' jinou formu.

13.2 Zhotovitel neni oprévnén pfevést bez pisemného souhlasu objednatele své préva a zévazky,
vyplyvajici ze smlouvy o dilo na tfeti osobu. Smluvni strany zérovefi tl’mto vyluéujl’ jinou formu.

13.3 Vpfipadé, 2e v prflbéhu realizace pfedmétu této smlouvy bude zhotovitel zdflvodfl na své
strané s pfedénim We 0 vice nez 2 mésice nebo nebude doeovat technologickou kazefi a
ohroiovat tak kvalitu provédéného dila, mé objednate| prévo odstoupit od smlouvy bez néhrady
ékody, které by tim zhotoviteli vznikla.

13.4 Objednatel mflie déle 0d smlouvy odstoupit pokud:
a) byl zjiétén Upadek zhotovitele,
b) névrh na prohlééeni konkursu byl zaml’tnut pro nedostatek majetku zhotovitele,
c) zhotovitel vstoupi do Iikvidace

13.5 Objednatel si vyhrazuje prévo v prflbéhu vystavby provadét zmény v technickém Feéeni stavby,
které by vedly ke snl'ienl' investiénich nebo provoznich nékladfl. Tyto zmény budou pfedmétem
pisemného dodatku podle bodu 13.1 této smlouvy, ktery je zhotovitel povinen na vyzvu
objednatele bez zbyteéného odkladu s objednatelem uzavfit.

13.6 Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech splatnosti origina’lu, znichz objednate|
obdril’ dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

13.7 Nedl'lnou souéésti smlouvy jsou tyto jeji ph’lohy:
Pfiloha 6:. 1 — rozpoéet zhotovitele

13.8 Smluvni strany prohlaéuji, 2e je jim zném cely obsah smlouvy véetné jejl'ch pf‘iloh, 2e sjejim
obsahem souhlasn’ 8 ie smlouvu uzavirajl’ na zékladé své svobodné a véiné ville. Na dflkaz této
skuteénosti pfipojuji svoje podpisy.

13.9. Tato smlouva nabyva v souladu s ustanovenim § 6 odst. 1 zék. é. 340/2015 8b., 0 zvléétnl’ch
podminkéch Uéinnosti nékterych smluv, uver'ejfiovéni téchto sm/uv a o registru smluv (zékon
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o registru sm/uv), 06innosti dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv. Smluvni strany berou na
védoml’, 2e tato smlouva i nésledné dodatky podléhaji povinnosti uvefejnénl' dle zékona
é. 340/2015 8b., 0 registru smluv. Podpisem této smlouvy smluvni strany bezvyhradné souhlasi
s jejim uvefejnénim véetné jejich zmén a dodatkfl v rozsahu poiadovaném éeskym pra’vnim
fédem.

V Kladné dne 5. 8. 2019 V Kladné dne 5. 8. 2019

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

-
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Cenové nabl'dka

Kladno, Kroéehlavska’ u Baumaxu, - obnova kliéovVCh uzlfi a pfipojek
vodérny
Stiedoéeské

C'S'f’ on 0°C“ Délka 1m} ‘wnc’tkwa cena Celkova‘ cenapolozky kusu/m/kpt ks/m1 Hrdlové trouba - délka 6m, Tyton, nejiéténv spoj Duktus VTH DL 6 m, DN 80 Zinek Plus Tyton 8 48 781,00 Ké 37 488,00 Kc’2 Hrdlove’ kokeno 45°, Tyton, DN 80 2 1 121,00 K6 2 242,00 Kc'3 Hrdlove’ koleno 30”, Tyton, DN 80 1 1 121,00 K0 1 121,00 KC4 Hrkve Roao .11", Tyton, UN 80 1 1 105,00 KE‘ 1 105,00 K65 Pfirubova’ tvarovka 5 hladrn koncem L :2 0,35 m, Tyton, DN 80 3 871,00 KE 2 613,00 Ki6 Hrdlové Lvarovka S pfirubou DN 80 3 896,00 Ki 2 688,00 KE7 \louérenské éoupe 7 JMA vellkost F4, DN 80 4 1 933,00 K6 7 732,00 Ki8 Vod‘arenské fioupb VJMA ~ velikost F4. DN 100 2 2 382,00 Ki; 4 764,00 K69 Spojka s jiéténim proti pnsunu 7 k1rd10/hrdlo Ultragrip, DN 100 4 2 588,00 KB 10 352,00 Ki:10 Spojka 5 jiélénim proti posunu - hrdlo/hrdlo Ultragrip, DN 80 2 2 248,00 KE 4 496,00 Ké11 Sit krouiky pro BRS spoj DN 80 12 1 293,00 KC 15 516,00 Ké12 Pfirubové trouba - délka 1m, DN 100 4 3 207,00 K6 12 828,00 KE13 T4465 DN 100/80 4 1 671,00 K6 6 684,00 Ki:1/1 Pfirubova’ trouba - délka 1 m 4 2 734,00 KC 10 936,00 K615 Teleskopické zemnisouprava,velikost1,218 m 6 843.00 Ké 5 058,00 [(616 Silniéni poklop éoupatovy 6 610.00 KE 3 660,00 K517 SHniini poklop ph'pojkovy 5 323,00 Kc" 1 615,00 K618 Podkladové deska Eonpatovz’: 6 236,00 K6 1 416,00 KE:19 Podkladové desks pfip01kova' 5 236,00 K6 1 180,00 K620 PHpOjkové Soupatko ISO-ZAK 32/34 (C. 2810) S 1 561,00 KC 7 805,00 K621 Pfipojkovy navrtévaci pas ZAK 100/34 ((5. 3810) 4 1 563,00 K6 6 252,00 KE22 Pfipojkouy' navrta‘vaci pas ZAK 80/34 (6 3810) 1 1 388,00 Kt': 1 388,00 KC23 Teleskopické zemnisoupravapfipojkova',velil<05t'1,3 71,8m (E. 9601) 5 511,00 K6 2 555,00 KC24 Hrdlové spojka Synoflex redukované DN 80/65 2 3 370,00 K6 6 740,00 K625 Spojovau’ a lésnici materiél 1 8 360,00 K6 8 360,00 K5215 Geodetické zaméfuni 1 15 000,00 KC 15 000,00 K62'7 Néhradm’ za‘sobovz‘l vudou 1 8 730,00 KC 8 730,00 KC28 Montéi, mnipulace na sit}, doprava a souwsejici préce 1 56 800,00 K6 56 800,00 Ki

Cemovécena bezDPH 247124KE

DPH 2.1% 51 896 K6

Celkové cena Véetné DPH 299 020 Kc”:
Nabidku zpracoval:

dne: 31.07.2019

.
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