
11ft VKM
VODARNY KLADNO — MELNiK

akciové spoleénost

Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace a
dodévky souvisejicich praci

uzavfené odle 2586 a nésledu'icich zékona (“3. 89/2012 Sb. obéanského zékoniku v Iatném znéni

C. smlouvy vedené u objednatele: P-433/19 {
C. smlouvy vedené u zhotovitele: 2,.- * 111—? ’1. ‘1‘ ‘1
C.zakézky: 21101519

I. Smluvni strany
1. Objednatel: Vodérny Kladno — Mélnik, a.s.

se sidlem Kladno, U vodojemu 3085, PSC 272 01 zapsané
v obchodm’m rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B,
vloika C"). 2380

Zastoupené: Ing. Josefem Zivnflstkem, feditelem spoleénosti,
na zékladé plné moci

Zéstupce
ve vécech technickYCh:

ICO: 46356991
DIC: CZ46356991
2. Bank. spojeni:

(déle jen ,,objednatel“) na strané jedné

2. Zhotovitel: Vodohospodéfské inienyrské sluiby, a.s.

se sidlem KFiZové 472/47, 150 00 Praha 5, zapsané v obchodnim
rejsti‘iku vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil B, vloika
("3.2382

Zastoupené: Ing. Martinem Butorem, statutarnim Feditelem
Manaier projektu:
Hlavni inieny/r projektu:
ICO: 60193689
DIC: CZ60193689
Bank. spojeni:

(déle jen ,,zhotovite|“) na strané druhé

II. Zékladni ustanoveni

1. Uéelem této smlouvy je zabezpeéeni projektové dokumentace v rozsahu, obsahu a formé pro
akci:

Zbeéno — obnova vodovodu

véetné zajiéténi vykonu souvisejl’ci inienyrské éinnosti.

2. Objednatel touto smlouvou zmocfiuje zhotovitele, aby jednal jako objednatelflv zastupce ve
véech zéleiitostech zpracovéni a projednéni projektové dokumentace, nestanovi-li tato
smlouva vyslovné jinak. Za timto Uéelem udéluje objednatel zhotoviteli plnou moc, které je
pfilohou 6. 2 a nedilnou souéésti této smlouvy.



11/9 VKM
VODARNY. KLADNO — NIELN1K Zbeéno — Obnova vodovodu

akc10vé SPOICéHOSt Smlouva 0 dilo na zhotovem’ projektové dokumentace

3. Smluvni strany prohlaéujl’, fie predmét smlouvy neni plnénim nemoinym 3 ie tuto smlouvu
uzavfely po peélivém zvéieni véech moznych dflsledkfl.

Ill. Pfedmét plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje, 2e vrozsahu dohodnutém vtéto smlouvé a 23 podminek vnl'
uvedenyIch zajistl’ a vykona pro objednatele préce, vykony a sluiby spojené s projektovou
pfipravou pfisluéné akce véetné souvisejici inzenyrské éinnosti. Objednatel pro vylouéeni
véech pochybnosti zahrnuje do predmétu pIném’ porizeni a ziskéni véech potfebnych
podkladfl pro projektové préce.

2. Vécné néplh projektové dokumentace je dana poiadavky (zadam'm) objednatele na rozsah
Feéeni projektu. Obnova vodovodu v komunikaci prochézejici obci Zbeéno v rozsahu a
provedenl’, které bude upf‘esnéno na zékladé vyrobnl’ch vyborfl. Pfedpoklédané celkové délka
obnovy je 550 m.

Dokumentace bude zpracovéna v rozsahu DPS. Souoésti nabidky nem’ névrh zpevnénych
ploch (komunikaci a ohodnikfl) v trase vodovodu.

Plnéni zhotovitele dale zahrnuje:

3. Zajiéténi projektové dokumentace pro

. provédéni stavby

v rozsahu a obsahu:

3.1 Zabezpeéeni vstupnich podkladfl.

3.1.1 Obstaréni vstupnich Udajfi pro lokalizaci stavby.
3.1.2 Objasnéni zékladnich cilfi s objednatelem.
3.1.3 Zabezpeéeni potFebnych prflzkumfl pro vypracovani dokumentace.

(Zejména prfizkumy inZenyrsko-geologicky a hydrologicky.)

3.2 Zabezpeéeni projektové pfipravy pro provédéni stavby (DPS).

3.2.1 Vypracovéni projektu pro provédéni stavby v souladu se zékonem 63. 183/2006 Sb.,
0 Uzemnim plénovéni a stavebm’m Fédu (stavebm’ zékon) v platném znéni v rozsahu
a obsahu vyhlééky é. 499/2006 8b., 0 dokumentaci staveb ve znéni vyhlééky é.
405/2017 8b., véetné zapracovéni podminek povoleni stavby a déle v souladu se
zékonem é. 254/2001 8b., 0 vodéch a o zméné nékterych zékonfl (vodni zékon), ve
znéni pozdéjél'ch pfedpistl a zékonem é. 274/2001 8b., 0 vodovodech a kanalizacfch
pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych zékontl (zékon o vodovodech
a kanalizacich), v platném znéni a zékona é. 134/2016 3b., 0 zadévéni veieach
zakézek v platném znéni.

3.2.2 Posouzeni projektu ve vztahu k zékonu é. 309/2006 8b., 0 zajiéténi daléich podminek
bezpeénosti a ochrany zdravi pri préci, ve zném’ pozdéjéich pfedpisfl, zejména
z dflvodu potfeby zajiéténi plénu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci na staveniéti.

3.2.3 Vypracovéni vykazu vymér, soupisu praci, dodavek a sluieb ve skladbé odpovidajici
olenéni na stavebni a provozni soubory v podrobnostech vypracované dokumentace
a plné v souladu s vyhlaékou 230/2012 8b., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni
predmétu vei‘ejné zakézky na stavebnl’ préce a rozsah soupisu stavebnl'ch praci,
dodévek a sluZeb s vykazem vymér.

3.2.4 Vypracovéni souhrnného rozpoétu, tj. ocenéni vykazu vymér dle smérnych cen
stavebnich praci URS Praha, a.s.
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3.2.5 U projektové dokumentace ve stupni DPS, tykajicl' se pf‘epojovénl’ vodovodnich
pHpojek, detailné vypracovat projektovou dokumentaci obsahujici materiél
stévajicich pfipojek, jejich pfesné umisténi, technioké feéem’ zptlsobu napojeni a dle
poétu pfipojek zapoéiténi do rozpoétu odpovidajici nésobek pauéélni ceny,
stanovené provozovatelem vodovodm’ sité na 1983,— KC bez DPH za jedno odbérné
misto.

. Zajiéténi souvisejici inienyrské (":innosti (déle jen IC), préce, vykony a sluiby spojené
s projednénim projektu s dotoenymi orgény ve vystavbé, organizacemi, vlastniky nemovitosti,
pfipadné s uiivateli nemovitostl' za noelem vydéni Uzemniho rozhodnuti, stavebniho povoleni,
ohlééeni stavby, (5i zajiéténl’m jinych povinnosti objednatele, jako stavebnika pfi vystavbé
vsouladu se zékonem 63. 183/2006 Sb. (stavebni zékon), ve znéni pozdéjéioh pfedpistl,
zékonem é. 254/2001 8b., 0 vodéch a o zméné nékterych zékonfl (vodni zékon), ve znéni
pozdéjél'ch pfedpisfl a zékonem é. 274/2001 8b., 0 vodovodech a kanalizacich pro vef’ejnou
potfebu a o zméné nékterych zékom‘] (zékon o vodovodech a kanalizacich), v platném, znéni.

V rémci IC zhotovitel zajistl' zejména:

4.3 IC v rozsahu potFebném k pf‘ipravé staveb nepodléhajicich povoleni stavby podle
stavebm’ho zékona, nebo vodniho zékona.

. Na podkladé dokumentace stavby, zpravidla realizaéni dokumentace projedné
zhotovitel dokumentaci v nezbytné nutném rozsahu s dotoenymi orgény stétni
sprévy a samosprévy, organizacemi a vlastniky pozemkfl.

. Zhotovitel ziské jejich vyjédfenl' a stanoviska jako podklad k pfi’pravé realizace
stavby.

. Zhotovitel pfipravi, projedné a pfipravi pfikazci k podpisu pfi’sluéné smlouvy
souvisejl’cl' s Feéenim majetkoprévnich vztahfl. pokud budou pro pfipravu realizace
stavby nezbytné.

. Zhotovitel zajistl’ splném’ povinnosti dle § 7 zékona o vodovodech a kanalizacich,
pokud bude v dobé vykonu IC zném plénovany termI'n realizace stavby.

. Cinnost konéf pi‘edénl’m pfisluéné dokladové éa’sti projednaného projektu.

IV. Misto plnéni

Mistem plnénl’ smlouvy je sidlo objednatele. Predani hotového dila nebo jeho éésti bude
zhotovitelem uskuteénéno v sidle objednatele na adrese:
Vodérny KIadno-Mélnl’k, a.s., U Vodojemu 3085, Kladno. Zodpovédnou osobou za prevzeti
projektové dokumentace v dobé uzavirani smlouvy je povéfenou osobou

V. Zpflsob provedeni dila

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje dilo zhotovit s vynaloienl'm veékeré odborné péoe,
vlastnimi prostfedky, a to autorizovanym inienyrem v oboru vodohospodéfskych staveb
podle zékona é. 360/1992 Sb. 0 vykonu povoléni autorizovanYch architektfil a ovykonu
povoléni autorizovanych inienyrfl a technikl‘] éinnych ve vystavbé, ve znéni pozdéjél’ch
pFedpisfl. Jinych osob mflie zhotovitel vyuiit, jestliée neni k nékterym pracim, éinnostem,
sluibém, vykonflm oprévnén v rozsahu nezbytném pro Fédné a Uplné plnéni dila.
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Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pfedat dilo objednateli v plném rozsahu a kvalité
v terminech stanovenych v (":I. VI. této smlouvy.

V ph’padé pouiiti subdodavatele odpovidé zhotovitel za termin dokonéeni a pfedém’ dila,
stejné tak i za kvalitu dila.

Objednatelje oprévnén provédét kontrolu zpflsobu provédéni dila a plnéni této smlouvy, a to
zejména pfi kontrolnich dnech, pfi kterych bude kontrolovén a hodnocen stav plnéni smlouvy
zhotovitelem. Objednatel je oprévnén dilo kontrolovat sém, nebo prostFednictvim svého
pfikaznika na zékladé pfikazni smlouvy. Rovnéi je objednatel oprévnén pfizvat ke kontrole
dila zéstupce smluvm’ho provozovatele vodohospodéfské infrastruktury Stfedoéeské
vodérny, as.

Pokud objednatel na zékladé vysledkfi svych kontrolnich éetfeni zjisti, 2e zhotovitel provédi
dilo vrozporu stouto smlouvou a svymi povinnostmi, je povinen pisemné zhotovitele
o téchto skuteénostech informovat a Zédat po zhotoviteli napravu a odstranéni zjiéténych
vad. V pFipadé zjiéténi a oznémenl' vad a nedodélkfl je zhotovitel povinen tyto odstranit
v nejkratéim moiném terminu. Odstranéni vad a nedodélkfl oznémi zhotovitel objednateli
pisemnou formou.

Za fédné, kvalitné a véas splnéné dilo je v souladu s touto smlouvou povaZovéno dilo
dokonéené a vykonané s odbornou pééi bez vad a nedodélkfl, protokolérné objednateli
pfedané ve lhflté stanovené v élénku V. této smlouvy.

Objednatel je povinen Fédné a véas splnéné dilo v ml’sté plnéni pfevzit a zaplatit dohodnutou
cenu za podminek déle touto smlouvou specifikovanych.

Zhotovitel zhotovi pfedmét plnéni v souladu s pfisluénymi prévnimi pfedpisy a pfisluénymi
CSN v ééstech zévaznych i smérnych véetné odvétvovych norem. Souéésti dokumentace
bude soupis norem vztahujicich se kjednotlivym stavebnim objektflm a provoznim
souborflm.

Projektova dokumentace bude zpracovéna v souladu s dokumentem ,,Technickych
standardfl vodohospodafskych staveb v pflsobnosti vlastnika infrastruktury, spoleénosti
Vodérny Kladno-Mélm’k, as. (VKM) a provozovatele, spoleénosti Stfedoéeské vodérny, as.
(SV)“ v aktuélni verzi. Dokumentje k dispozici na webu (www.vkm.cz) objednatele.

Zhotovitel je povinen si vidy (tedy i v pfipadé, 2e nebude pfedmétem plnénl' dila IC), zajistit
stanovisko provozovatele, spoleénosti Stfedoéeské vodérny, 3.5. (SV).

InienyIrské éinnosti dle élénku III. této smlouvy se zhotovitel zavazuje provédét jménem
objednatele s odbornou pééi, podle pokynCI objednatele a v rozsahu této smlouvy.

Projektové dokumentace bude vypracovéna v niie uvedeném poétu paré a formé:

Stupefi Poéet Propoéet Dokladové Elektronické Forméty dat:
dokumentace: paré: nékladfi: éést: forma:
DPS 6 x 1 x 3x 2 toho 1x 2 x CD Wkresové éésti: dwg a

originély pdf
Textové éésti: doc a pdf
Tabulkové (“:ésti
(propoéet nékladfi): xls
Dokladové éést: pdf
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VI. Doba plnéni

1. Zahéjeni éinnosti zhotovitele — bezprostfedné po podpisu této smlouvy. Daléi prflbéh
jednotlivych éinnosti projektové piipravy a souvisejici IC je speciflkovén v niie uvedenych
bodech.

Cinnost: Termin pinéni:

1. Geodetické préce: do 31. 10. 2019
2. Pfedéni dokumentace DPS: do 31.12.2019
3. Zajiéténi IC: do 31.3. 2020

VII. Cena dila

1. Gene dila je stanovena dohodou smluvnich stran ve smyslu zék. é. 526/1990 Sb., 0 cena’ch,
ve znéni pozdéjéich prepisfi. vypoéet ceny tvofi pfilohu 6. 1 této smlouvy.

2. Gene dila za pfedmét plnéni dle él. ||| této smlouvy éini:

Cinnost: Cena v Kc":
Bez DPH DPH s DPH

2.1 Geodetické préce 16 000,- 3 360,- 19 360,-

2.2 Zabezpeéeni projektové dokumentace DPS 213 000,- 44 730,- 257 730,-
2.3 Zajiéténi IC 55 000,- 11 550,- 66 550,-
Cena celkem: 284 000,- 59 640,- 343 640,-
Cena celkem véetné DPH slovy: dvé sté osmdesét étyfi koruny éeské

VIII. Platebni podminky:

1. Financovéni a Uhrada se realizuje die piilohy 6. 1 — vypoéet ceny, ktery tvofi nedilnou souéést
této smlouvy. Piilohu pfipravuje zhotovitel.

Kc": bez DPH
1.1 Diléi plnéni viz. élének VII, bod 2.1 16 000,-
1.2 Diléi pinéni viz. élének VII, bod 2.2 120 000,-
13 Diléi pinéni viz. Clének VII, bod 2.3 54 000,-
Cena celkem: 284 000,-

2. Ode dne piedéni projektové dokumentace bézi 14 denni IhCita, ve které provede zhotovitel ve
spolupréci s objednatelem posouzeni kompletnosti projektové dokumentace. V této Ihflté
objednatel pisemné upozorni zhotovitele na zjiéténé vady a nedodélky anebo potvrdi, Ze dilo
je bez vad a nedodélkl‘ii.

3. Den pisemného potvrzeni (podepséni) pfedévaciho protokolu, ze diIo je bez vad
a nedodéikfi je dnem uskuteénéni zdanitelného plnéni ve smyslu Zékona é. 235/2004 Sb.
0 DPH tj. zhotovitel mé prévo fakturovat a2 90 posouzeni proiektové dokumentace
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obiednatelem a podepséni piedgflciho protokolu odpovédm’lmi osobgmi obiednatele
a zhotovitele.

Fakturovény budou pouze ty oinnosti, které byly provedeny. V pfipadé, 2e éinnost zhotovitele
byla provedena pouze éésteéné, mé objednatel prévo na slevu z dohodnuté ceny v rozsahu
neprovedenych (:innosti.

. Ke véem Détovanym ééstkém bude pfipoétena DPH dle platnych prévnich pfedpisfl ke dni
uskuteénéni zdanitelného plnéni.

. Splatnost fakturje 30 dni ode dne vystaveni.

. Zhotovitel je oprévnén p0 dohodé s objednatelem zhotovit vicetisky potfebné pro projednéni
a vydém’ sprévnich rozhodnuti. Rovnéi tak Zhotovitel zhotovi potf‘ebny pooet vicetisktl, pro
potFeby vybérového Fizeni podle pokynfi objednatele, a to za smluvenou Uhradu.

. Smluvni strany se dohodly, ie Zhotovitel nebude poiadovat zélohu. Objednatel se zavazuje,
2e za vykonané préce a éinnosti zaplati odménu ve vyiéi ujednané vtéto smlouvé.

. V uvedené odméné zhotovitele neisou zahrnuty niie uvedené préce, vykony a poplatky.
Zajiéténi téchto praci bude objednateli peétovéno dle skuteéného plnéni. Veékere’ préce
objednané dle tohoto bodu, jejichi hodnota pfesahuje 15 tis. Ké bez DPH, musi byt pfedem
odsouhlaseny zéstupcem objednatele. Mimo jiné 5e jedna napf.

sprévnl’ poplatky
zpracovéni projektu dopravnl'ho feéeni
plén bezpeénosti a ochrany zdravi pFi préci ve vztahu k zékonu (1309/2006 Sb.
névrh provozniho F'édu
povodfiovy plén
pasportizace objektl‘iz, které mohou byt dotéeny vystavbou
expertni posudky
speciélni podklady, pfipadné speciélni dokumentace pro sprévni rozhodnuti
vyfiatek pro CD aj.v

v
v
v
v
v
v
v
v

. V pFipadé, 2e dojde k odstoupeni 0d této smlouvy ze strany objednatele, bude Zhotovitel
fakturovat pouze préce rozpracované ke dni zruéeni nebo odstoupem’ 0d této smlouvy.

IX. Smluvni sankce:

. V pfipadé prodlem’ zhotovitele s éasem plnéni zavinénym zhotovitelem zavazuje se tento
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vyéi 0,5 % z relevantni diloi ceny za kaidy zapoéaty
tyden prodlem’. Tato sankce bude uplatnéna formou sniiem’ odmény zhotovitele. Sankéni
opatfeni se vztahuji i na dI’léI’ terminy v této smlouvé uvedené.

. V pfipadé prodleni objednatele s Uhradou faktur je tento povinen zaplatit zhotoviteli L'Irok
z prodleni ve vyéi 0,05 % z vyée faktury za kaidy den prodleni.

. Pfi zajiét’ovéni spra’vnich rozhodnutl' vydévanych vsouvislosti splnénim zévazkfl se
mohou vyskytnout pfekéiky vzniklé zdl‘llvodfl neleifcich na strané zhotovitele, napF.
nejasnosti ve vlastnickych vztazich kdotéenym pozemkflm, nesouhlas majitele pozemku
s vécnym bfemenem, nedodriovéni Ihflt sprévnich orgénfl danych sprévnim Fédem, neéinnost
orgénfl stétni sprévy, obéanskoprévni némitky Feéené soudem, odvolam’ do rozhodnuti
postrédajici prévni podklad, vyméhéni mistnich poplatkfl za zébor prostranstvi apod. Tyto
okolnosti mohou mit negativni vliv na ziskéni sprévm’ch rozhodnuti. O téchto skuteénostech
bude Zhotovitel objednatele neprodlené informovat a spoleéné rozhodnou o daléim postupu.
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V téchto pfipadech nebudou sm’ieny odmény zhotovitele ve smyslu vYée uvedeného
ustanovenl’.

. Pokud se pfi realizaci akce vyskytnou vicepréce zapfiéinéné vadou projektové
dokumentace, zpflsobenou nezapracovénim podminek ze spravnl’ch rozhodnuti nebo
vyjédfeni Uéastnikfl Fizeni nebo stanovisek orgénfl stétni sprévy, anebo nesprévnYm
zpracovénim pfisluénych podkladtl dle bodu 3.1. této smlouvy k zadanému pfedmétu plnéni,
které budou mit vliv na zvyéeni ceny dila, zavazuje se Zhotovitel uhradit objednateli 20% 2e
vzniklych vicenékladfl, maximalné véak do vyée PC za pfisluénou éést PD jako smluvni
pokutu. Zaplaceni sqvni pokuty nemé vliv na vyméhéni néhrady zptlsobené ékody.
Zhotovitel véak neodpovidé za ékodu v pfipadé, 2e by vada v projektové dokumentaci byla
dflsledkem nespra'vné, neUpIné nebo nepfesné informace poskytnuté zhotoviteli ze strany
tfetl'ch osob dotéenych realizaci pfedmétné akce v rémci jimi vyhotovenych stanovisek
(vyjédfenl').

X. Souéinnost objednatele a zhotovitele:

. S objednatelem budou pFedem projednéva’my veékeré préce a zmény majl’ci vliv na cenu dila
a zménu termini] dokonéeni dila. Objednatel se zavazuje projednévat navriené zmény tak,
aby nebyla naruéena plynulost provédénych praci.

. Zhotovitel se zavazuje organizovat vyrobni vybory a posouzeni projektové dokumentace s tim,
ie na tato jednéni bude min. 3 tydennl’m pfedstihem zvén zéstupce objednatele a zéstupce
provozovatele Stfedoéeskych vodéren, as.

. Zhotovitel se zavazuje pfedem projednat a odsouhlasit terminy a éetnost vyrobnich vyborfl se
zéstupcem objednatele dle él. 1.1.

Pfedpokla'dany poéet vyrobnich vyborfi je nésIedujici:

- vstupni vyrobni Wbor po zadém’ PC
- ve fézi rozpracovanosti cca 50 - 75%

- ve fézi pfed dokonéem’m

Zhotovitel se zavazuje predévat objednateli bezprostfedné p0 obdriem’ fotokopie véech
spravnich rozhodnuti (UR, SP, potvrzeni ohlééem’ stavby aj.). Totéi se tyké objednatele vfléi
zhotoviteli.

XI. Zéruka:
. Zhotovitel pfejimé za inzenyrskou éinnost v rozsahu této smlouvy zéruku na dobu 48 mésicfi.

Tato doba poéiné dnem pfedéni pfl’sluéné PD dIe (2|. VIII.
. Zhotovitel ruéi 2a to, ie dilo bude navrieno provozuschopné a bude mI’t poiadované vlastnosti

pFi dodrieni navrienych parametrtl. Neruéi za zévady vznikIé pfi realizaci, zejména pouiiti
nesprévnych technologii provédém’, neschvélenyIch materiélt‘], poruéeni bezpeénostnich
pfedpisfl apod.

XII. Zévéreéné ustanoveni:

. Souéésti této smlouvy je vypoéet ceny dle sazebniku UNIKA a plné moc.

. Manaier projektu je oprévnén povéFovat diléimi pracovnimi Ukoly ostatni zaméstnance
zhotovitele.

. Zéstupci objednatele bude zhotovitelem pfedem predIOZen k odsouhlasem’ seznam v§ech
jeho subdodavatelfz, jejichi zévazek pfeséhne 5O % ceny plném’ dle této smlouvy.

. Tato smIouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichi véechny majl’ stejnou platnost.
Objednatel obei 2 stejnopisy a Zhotovitel obdrii 1 stejnopis.
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5. Ménit a doplfiovat smlouvu Ize pouze pisemné oboustranné potvrzenymi dodatky. Dodatek
mCIie pfedloiit kterékoliv smluvni strana. Druhé strana zaujme stanovisko do 21 dnt‘] po
obeeni.

6. Zhotovitel mflie smlouvu pisemné vypovédét. Wpovédni doba je 1 mésic a zaéne béiet 0d
1. dne mésice nésledujiciho, v némi byla vypovéd doruéena. Objednatel mflie smlouvu
kdykoli pisemné odvolat, je véak povinen nahradit zhotoviteli vzniklé néklady a pfisluénou éést
odmény, pokud obdrii 0d zhotovitele plnéni v rozsahu k datu vypovédi smlouvy. Poiadované
néhrada vzniklych nakladtz a pr‘isluéné éa’st odmény musi odpovidat pfedanému rozsahu
plnéni.

7. Smluvni strany prohlaéuji, 2e si smlouvu véetnéjejich pfiloh pfeéetly, s obsahem souhlasi a na
dflkaz jejich svobodné, pravé a véiné vale pfipojuji své popisy.

8. Tato smlouva nabyvé v souladu s ustanovenl'm § 6 odst. 1 zék. 62. 340/2015 8b., 0 zvléétm’ch
podminkéch Uéinnosti nékterych smluv, uvefejfiovéni téchto smluv a o registru smluv (zékon
o registru smluv), L’Jéinnosti dnem jejiho uveFejnénI' v registru smluv. Smluvni strany berou na
védomi, 2e tato smlouva i nésledné dodatky podléhaji povinnosti uveFejnéni d|e zékona
é. 340/2015 8b., 0 registru smluv. Podpisem této smlouvy smluvni strany bezvyhradné
souhlasi s jejim uveFejnénim véetné jejich zmén a dodatkfi v rozsahu poiadovaném éeskYm
prévnim Fédem.

1 1 09. 2019 ‘ n [d

V Kladné dne ................. V Praze dne... i/oj'

Pfi/ohy: c". 1- Nabidka zhotovitele
c". 2 - lné moo k zastupovéni objednatele
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Kalkulace ceny k nabidce

projektové préce a souvisejici 6innosti na akci ,,Zbe6n0 - vyména vodovodu“

A. Geodetické zaméFem’

Odborné 6innosti vysoce kvalifikované: 690,- K6/hod.
Odbomy odhad potfebného p06tu hodin: 24 hodin
cena za tachymetrické zaméfeni = 24 x 690 = 16.560,- K6
Nabidkové cena................................................................................. 16.000,-
Dafi z pfidané hodnotV — 21 % ................................................................................... 3.360,-
Cena V6etn6 dané celkem ........................................................................................... 19.360,-

B. Dokgmentace pro stavebni povoleni (DSP/DPS)
Pfedpoklédany investi6ni néklad akce: 3.967.200,- K6
Cena stanovena dle VYkonového a honoréfového fédu — 2002
honoréfové zéna IV. ... min. 417 .763,-

Vypracovéni dokumentace pro stavebni povoleni 1 %
vypracovéni dokumentace pro stavebnl’ povolem’ 26 %
VVDracovéni dokumentace pro provedeni stavbv 24 %
celkem : 51 %

cena PD = 417.763,- K6 x 0,51 = 213.059,- K6

Cena PD pro stavebni povoleni (DSP/DPS) ............................................... 213.059,—
Nabidkové cena ...................................................................................................... 213.000,-
Dar‘l z pfidané hodnotv — 21 % ................................................................................. 44.730,-
Cena V6etn6 dan6 celkem ......................................................................................... 257.730,-

C. Cena investorsko-iniem’lrsks'Ich 6inn0sti spoiené s obstaréni vvdzini stavebniho
povoleni

Odborné 6innosti vysoce kvalifikovane’: 690,— K6/h0d.
Odborny odhad potfebného p06tu hodin: 80 hodin
cena investorsko-inienYrské 6innosti = 80 x 690 = 55.200,- K6
Nabidkové cena.................................................................................55.000,-
Dar'l z pfidané hodnotV — 21 % .................................................................................. 11.550,-
Cena v6etn6 dané celkem ......................................................................66.550,-

//V'\

Vypracoval:
V Praze dne: 27. srpna 01

1e1,:257182 410.257 182428" "gmyxjsmmhzipg ' ' ”"1660 103630
fax: 257 182 458 projckgggrw'is—mahaq DIC: CZ (1'0 I“) 36 89
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PFiIoha ("3. 2

Plné moc

Vodérny Kladno — Mélnik, a.s.
se sidlem U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
ICO 46 35 69 91
zastoupené Ing. Josefem Zivnflstkem, feditelem

udéluje Plnou moc

spoleénosti Vodohospodéf'ské inienyrské sluiby, a.s.
se sidlem Kfl'iové 472/47, 150 00 Praha 5
I00 60193689
zastoupena Ing. Martinem Butorem, statutérnim Feditelem

k zastupovénl’ ve véci stavby

,,Zbeéno — obnova vodovodu“

é. smlouvy P—433/19,é.zakézky 21101519,

ke véem Ukonflm, éinnostem a jednénim, které jsou spojené s vypracovém’m névrhu stavby
ajejich zafizeni, s projednanim, vyfizem’m a ziskénim L’Izemnich rozhodnuti, stanovisek
a rozhodnuti speciélnich stavebm’ch Ufadfl, pfipadné daléich DOSSL‘] a dotéenYch vlastnikl‘],
stavebnich povoleni véetné zastupovéni v souvisejicich sprévnich fizenich, k pfijiméni véech
souvisejicich vydanych stanovisek, vyjédfeni a rozhodnuti, podévéni opravnych prostfedkCI 6i
jejich vzdévéni se; plné moc se nevztahuje na pi‘ipadné uzavirani smluv o vécnych bfemenech
a o néhradé ékody souvisejicich s realizaci stavby.

Plné mocje udélena od 15. 9.2019 do 30. 6. 2020.

VKIadné dne

Ing. Josef Zivnflstek, feditel

Plnou moc v plném rozsahu pfijimém:

Ing. Martin Butor. statutérni feditel




