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if && SMLOUVA () DODÁNÍ ZBOŽÍ A POSKYTNUTÍ SOUWSEJÍCÍCH SLUŽEB
DÉŠQf/ll uzavřená podle ust. & 1746 odsl. 2 zákona č. SQQOIZ Sb., občanský zákoník, ve znění pazdčjšlch předpisů

—/ „Lidická třída, úsek nám. Bram Čapků — Papírenská — dodávka poklopů“

číslo smlouvy kupujícího: 2019002373

číslo smlouvy prodávajícího:

číslo veřejné zakázky: 1121220191025

veřejná zakázka malého rozsahu:

Spolufinancováno ?. ESI fondu: []

1. Smluvní strany

1. Kupující:

název: statutární město České Budějovice

sídlo: nám. Přemysla Otakara ll. Ifl , 370 OI České Budějovice

zastoupený: lng. Zdeňkem Šedou, vedoucím investičního odboru

ve věcech technických: Ing. Lenkou Růžičkovou, technikem investičního odboru

IČO: 002 44 732

DIČ: cz 002 44 733
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 4120952210800

kontaktní údaje: tel.: 38 680 2208

e-mail: RuzickovaL©c-budejovíce.cz

ID: kjgb4yx

2. Prodávající:

název: ČEVAK a.s.
sídlo: Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B,

vložka 657

zastoupený: Ing. Peterem Bolhou, provozním ředitelem

ve věcech technických: Františkem Babickým (provozní středisko České Budějovice)

1C0: 608 49 657
DIČ: C260849657
bankami spojeni:

čí510 účtu:

kontaktní údaje:

II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění dle této smlouvyje realizace akce označené jako „Lidická ulice, úsek nám. Bratří

Čapků — Papírenská — dodávka poklopů“.

Jedná se o dodávku poklopů kanalizačních samonívelačnich, poklopů tuhých pro přípojková šoupátka

& sekční šoupátka & hydrantové poklopy dle přílohy č. ] této smlouvy. Součástí dodávky je odvoz
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vybouraných starých poklopů, :! to do areálu ČOV České Budějovice nebo přímo do shěmy kovového

šrotu, přičemž vážní listky ze sběrny kovového šrotu budou obratem předány kupujícímu.

Je nezbytné, aby prodávající plně koordinoval dodávku dle této smlouvy se společností COLAS CZ, a.s.,

IČO: 26! 77 005, se sídlem: Ke Klíčovu IQIIQ, 190 00 Praha 9, tj. zhotovitelem stavebních prací na

Lidické třídě v Českých Buděj ovicich, & to dle aktuálních požadavků společnosti COLAS CZ, a.s.

Případná bližší specifikace předmětu plnění uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

součástí předmětu plnění zboží služby Ú

dodávka vymezena projektovou dokumentací ano El ne E

Místo plnění

České Budějovice, Lidická třida, úsek nám. Bratří Čapků — Papírenská.

Zvláštní povaha předmětu plnění:

ano B na EI

dotčeno:

vodohospodářské dílo E

školské zařízení [!

III. Doba plnění

]. Prodávaj ící je povinen zahájit provádění dodávky: na výzvu zhotovitele stavebních prací na Lidické

třídy, předpoklad 31. 10. 2019

2. Prodávajícíje povinen ukončit práce na dodávce: 31. 10. 2019, nedohodnou—li se smluvní strany

jinak dle aktuálního stavu stavebních prací na

Lidické třídě

3. Prodávajícíjc povinen provést dodávku: do 15 kalendářních dnů ode dne ukončení prací

na dodávce včetně odvozu původních poklopů

IV. Nabídková cena dodávky

Nabídková cena dodávky činí 199 838,— Kč bez DPH.

(slovy:jedno sto devadesát devět tisíc osm set třicet osm korun českých)

!( ceně zg'ednané touto smlouvou budepřipačfcna DPHve výši sianmnéplamýmí a účinnýmíprávnžmí

předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Ta neplatí, pokud prodávající není plátcem DPH,

přičemžpropr'ýmd že by .se prodávající slalplárcem DPHpo usavření léta .sndamg). zgfeduávzy'í smluvní

strany, že shora uvedená cena bez DPH se považzg'e za ccm: včetně příslušné sazby DPH apřípacbzě

připočtení DPdee ktížf prodávajícího. Možnost změny ceny dodávky podle jiných ustanoven! této

smlouvy (ím nem' dafčena.

V. Podmínky provádění dodávky

[. Nutná součinnost více dodavatelů ano 81 ne D

2. Pozastávka dle čl. VI poděl. C VOP

ano El ne 3

3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP

ano D na

4. Komplexní vyzkoušení cile čl. XV poděl. B VOP
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ano El ne IZ!

5. Zkušební provoz dle čl. XV poděl. C VOP

ano [] ne

6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV poděl. D VOP

ano D na B

7. Pojištění dle čl. XIX poděl. B VOP

ano Cl ne E

8. Stavebně montážní pojištění dle čl. XIX poděl. C VOP

ano D na IZ?

VI. Závěrečná ustanoveni

!. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpi5u oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva

nabývá dnem uveřejnění vregíslru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., () zvláštních

podmínkách účinnosti některých Smluv, uveřejňování těchto smluv a () 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 smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) originálních provedeních, z nichž dva (2) stejnopisy

obdrží zhotovitel & dva (2) stejnopisy obdrží objednatel.

3. Součástí závazku vyplývajícího ztéto smlouvy jsou všeobecně obchodní podmínky objednatele

veme III/Olf2018 (v této smlouvě téžjen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou

veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutámiho města České Budějovice na ad rese

http:!iwww.c-budcjovicc.cz/vcrcjne—zakazky. Smluvní strany timto prohlašují, že se s obsahem

všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámíly.

4. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážné

a srozumitelné, nikoliv v lísni & za nápadně nevýhodných podmínek.

5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. l — specifikace dodávky.

Dne 3 n 40- 2019 Dne 30.10.2019

ÍŠŽŠĚWĚOVĚMI V Českých Budějovicích
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Ing. Z en k Šeda, vedoucí inve tičního odboru ng. Peter Bollla, provozní ředitel

statutární město České Budějov se společnost ČEVAK a.s.

čagůgžěské Budělovice
SEVĚTLŠŠGÍŠSŠSŠ mč: czeoe49557

zapsaná v OR u KS Č. Budějovice
oddíl B, vložka 657 (2453
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Položka ' roz očet

; Stavba Whitapokíopů lecá ulic2. slape ., \
Objekt: České Bu - více '„__—M_me

mE232[IET'_„___—„$Ej["“"—“IlEZZÍÍJ|__„_____„3
"1 sm. mmliawpouupummmmWhoWW 29,00 's 035.00 148 015.00
? Sm. menuw 29.00 345.00 1000509
: spcm. Poklop tuhý pmmm.M 50,00 314,00 1570000
4- som. Pompmuýmmfsmua 20,00 461,09 9220.00
5 \ Spam. mm,Wmpndmnl hydranty 5.00 1 nano 1032.00
! Snem- mmmduu pm pudnmn: Manly 5.00 209.00 1 236.00
? Snem. mmmmpmmm. 70.00 mm 1930.99

camza 1 zammm ' . _ . „ „ . 19603056
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