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Číslo smlouvy objednatele: 1786/2019-SML Číslo smlouvy zhotovitele: 19043 070175

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565
Zastoupen: generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

dále také jen „Objednatel“

a

2. Zhotovitel:
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Sídlo: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u KOS Ostrava, v oddílu B,

Vložce 2419
Zastoupený: , člen představenstva
IČO: 25869523
DIČ: CZ25869523
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

dále také jen „Zhotovitel“,

společně také jen jako „Strany“

II. Předmět smlouvy
1. Účelem této smlouvy je zajištění realizace stavby „Servisní stání služebních plavidel - Vnorovy

I., Vnorovy II., Veselí n. M.“ (dále jen „Dílo“), která je financována z rozpočtu Státního fondu
dopravní infrastruktury ISPROFOND 5625510002.

2. Zhotovitel podal nabídku dne 2. 8. 2019 na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
s názvem „Servisní stání služebních plavidel - Vnorovy I., Vnorovy II., Veselí n. M.“ za Přijatou
smluvní částku ve výši 21 479 175 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Dílo DPH cena s DPH

21 479 175,- Kč 4 510 627 Kč 25 989 801 Kč

kterážto Přijatá smluvní částka byla vypočtena na základě závazných jednotkových cen podle
oceněného soupisu prací (Výkazu výměr).
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3. Strany se dohodly na uzavření této Smlouvy. Součástí obsahu Smlouvy jsou:
a) Návrh Smlouvy o dílo
b) Příloha č. 1 – Tabulka upravující a doplňující Smluvní podmínky
c) Příloha č. 2 – Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky
d) Příloha č. 3 – Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky pro

výstavbu vodních cest České republiky
e) Příloha č. 4 – Dopis nabídky
f) Příloha č. 5 – Výkaz výměr
g) Příloha č. 6 – Technická specifikace
h) Příloha č. 7 – Výkresy
i) Příloha č. 8 – Formuláře 3.1 a 3.2

4. V této Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími
podmínkami veřejné zakázky „Servisní stání služebních plavidel - Vnorovy I., Vnorovy II., Veselí
n. M.“ a Smluvními podmínkami pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění
Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky.

5. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit pro Objednatele Dílo v rozsahu dle této Smlouvy,
vč. odstranění všech vad, a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Přijatou smluvní částku
v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

III. Další ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Stran. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je
povinným subjektem dle zákona o registru smluv. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je
povinen zveřejnit obraz Smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této
Smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění Smlouvy a metadat v registru smluv zajistí
Objednatel. Objednatel má právo tuto Smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato
Smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění, o čemž
budou Strany informovány.

2. Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž tři obdrží Objednatel a dva obdrží
Zhotovitel.

V Brně dne: 17. 9. 2019 V Olomouci dne: 16. 9. 2019

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

...................................................... ......................................................
Povodí Moravy, s.p. IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

generální ředitel člen představenstva






























