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Smlouva o dílo 

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele:	.………..…… 	
Evidenční číslo zhotovitele:	xxxxxxxxxx
Číslo akce objednatele:	……………………	

Smluvní strany

Objednatel:
Název:	Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla: 		Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
	500 03 Hradec Králové
Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Pavel Řehák, technický ředitel
Zástupci pro věci technické:	xxxxxxxxxxx
 IČ: 		70890005 
DIČ:				CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: 		Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A,
	vložka č. 9473
	Bankovní spojení: 	xxxxxxxxxxx
	Telefon:	xxxxxxxxxxx
	Fax:	xxxxxxxxxxx
	E-mail:	xxxxxxxxxxx
(dále jen jako „objednatel“)

1.2 	Zhotovitel:	

Název:	České vysoké učení technické v Praze – Fakulta stavební 
Adresa sídla:	Thákurova 7/2017, 166 29 Praha 6 Dejvice
Statutární orgán:	prof. Ing. Jiří Máca, CSc., děkan Fakulty stavební
Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Miroslav Vlasák, tajemník Fakulty stavební
Zástupce pro věci technické:	xxxxxxxxxx
IČ: 		68407700
DIČ: 	CZ68407700
Právní forma subjektu:	veřejná vysoká škola (zák. č. 111/1998 Sb, o vysokých školách)
Živnostenské oprávnění: 	č. j.: ŽO/11315/2008/Rac/2 u Úřadu městské části Praha 6
Bankovní spojení:		Komerční banka a.s., pobočka Praha 6 
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxx
Telefon:			xxxxxxxxxxx
Fax:			xxxxxxxxxxx
E-mail:			xxxxxxxxxxx





Předmět díla

2.1	Předmětem smlouvy o dílo je zpracování studie „Zpracování technických podkladů pro posudek kompenzačních opatření Koncepce vodní dopravy“.
	
	Doplněny budou podkladové materiály a technické aspekty funkce plavebního stupně Děčín minimálně v následujícím rozsahu:
1. Regulační úpravy na dolním Labi
	princip splavnění regulačními metodami,

historický vývoj regulačních úprav na dolním Labi,
lokalizace historických regulačních úprav na dolním Labi včetně lokalizace stanovišť 3270,
2. Hydrologický režim Labe
	současný hydrologický režim dolního Labe,

vliv očekávané klimatické změny na hydrologický režim dolního Labe,
3. Hydrodynamické poměry na dolním Labi
	analýza současných hydrodynamických poměrů,

analýza hydrodynamických poměrů po realizaci PS Děčín (ve vzdutí, nad vzdutím a pod vzdutím),
4. Splaveninový režim Labe
	vývoj splaveninového režimu Labe a současný stav,

popis vlivu PS Děčín na splaveninový režim,
5. Analýza provozních zkušeností správce vodního toku Labe
	časoprostorová analýza provozních zásahů správce vodního toku v rámci managementu sedimentů dle záznamů,

analýza souvislosti mezi antropogenními zásahy managementu sedimentů a výskytu předmětů ochrany stanoviště bahnitých břehů řek (č. 3270).

2.2 	Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla dle podmínek sjednaných v této smlouvě a v souladu s vyhláškou č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla v platném znění.  

2.3 	Zhotovitel se zavazuje dodat a předat objednateli řádně provedené dílo ve sjednaném termínu dle této smlouvy o dílo. 

Čas, způsob a místo plnění díla

3.1 	Předmět díla se zhotovitel zavazuje dokončit a předat objednateli do 31.03.2020.  

3.2	Plnění předmětu díla dle článku 2, odstavce 2.1 bodu 2 – Hydrologický režim Labe bude prováděno prostřednictvím poddodavatele - Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí.

3.3 	Výstup prací se zhotovitel zavazuje předat objednateli v čistopise ve 4 výtiscích a jedenkráte elektronicky na CD (kompletní výstup v PDF, editovatelné části ve formátech doc a xls, výkresové přílohy ve formátu dwg). 

3.4	Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a uhradit cenu za jeho provedení v souladu s článkem  5 této smlouvy.

3.5 	Místem předání díla je sídlo objednatele. O předání díla bude vyhotoven předávací protokol. Povinností objednatele je zajistit zhotoviteli vstup na dílo a zapůjčit mu dostupnou dokumentaci.

Spolupůsobení objednatele a zhotovitele 

4.1 	Objednatel v rámci spolupůsobení při předmětu smlouvy se zavazuje zhotoviteli předat objednateli dostupné podklady potřebné k vypracování předmětu smlouvy a na základě žádosti zhotovitele umožnit nahlédnutí do další technické a provozní dokumentace nebo případně dokumentaci zapůjčit.

4.2 	V průběhu zpracování předmětu smlouvy se zhotovitel zavazuje svolat a zrealizovat nejméně jeden výrobní výbor v sídle objednatele, na kterém seznámí objednatele s výsledky provedených prací dle bodu 2.1 této smlouvy. Podklady pro projednání na výrobním výboru zhotovitel zašle objednateli nejméně 5 dní před konáním výrobního výboru.


Cena díla, způsob fakturace

5.1 	Pro uvedené dílo se sjednává cena ve smyslu cenové nabídky ze dne 21.10.2019 jako cena nejvýše přípustná ve výši 297.600,- Kč (slovy: dvěstědevadesátsedmtisícšestset korun českých). 

5.2 	Uvedená cena je bez daně z přidané hodnoty. Tato daň bude k této ceně připočtena podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5.3 	O předání a převzetí díla bude vyhotoven předávací protokol, na jehož základě bude zhotovitelem vystavena faktura. Výše fakturované ceny bude odpovídat skutečně provedenému rozsahu prací. 

5.4 	Splatnost faktury je stanovena dohodou smluvních stran na 21 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli ve dvojím vyhotovení. Za datum doručení faktury je považováno razítko podatelny objednatele. Přílohou faktury bude objednatelem potvrzený předávací protokol. 

5.5 	V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

5.6 	V případě prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu dle bodu 3.1 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.


Ostatní ujednání

6.1	Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektové dokumentace ze dne 1. března 2018. 

6.2	Smluvní strany se dohodly, že z obchodních podmínek objednatele neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
	-	Čl. 1 Všeobecné povinnosti zhotovitele - v celém rozsahu
	-	Čl. 3 Platební a fakturační podmínky -  bod 3.
	-	Čl. 6 Záruka za jakost díla - v celém rozsahu
	-	Čl. 8 Odstoupení od smlouvy – bod 1., písm. b), poslední odrážka a dále body 2., 3. a 4.
6.3	Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků, jejichž obsah bude odsouhlasen a následně podepsán oběma smluvními stranami. 

6.4	Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012, Sb., občanský zákoník, a souvisejícími právními předpisy.

6.5	Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí ČVUT v Praze; pokud některá ze smluvních stran považuje některé informace uvedené ve smlouvě za osobní údaj či za obchodní tajemství, či údaje, které je možné neuveřejnit podle zákona, musí takové informace výslovně takto označit v průběhu kontraktačního procesu.

6.6	Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, všechny s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

6.7	Smluvní strany prohlašují a svými podpisy stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.


V Hradci Králové, dne:	V Praze, dne:	






……………………………….	………………………………..
	za objednatele	za zhotovitele

  	Ing. Pavel Řehák	Ing. Miroslav Vlasák
	technický ředitel	tajemník Fakulty stavební	



