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Smlouva o dílo c. SINV2018-084

Zakázkové císlo objednatele:
Zakázkové císlo zhotovitele: 9420008H02140

I. Smluvní strany

Niže uvedené smluvní strany

Objednatel: Svazek obcí Vodovod Kremže
IC: 00245950
DIC: -
se sídlem: Námestí 35, 382 03 Kremže
Telefonní spojeni: 380 741 205, 602 345 758
E-mail: starosta@ kremze.cz
zastoupený: Ing. josef Troup, predseda svazku

Zhotovitel:
CEVAK a.s.
IC: 60849657
DIC: CZ60849657
se sídlem Severní 8/2264, 370 10 Ceské Budejovice
Telefonní spojeni: 387 761 800
Fax: 387 761 225

Spolecnost zapsaná v obchodním rejstríku vedeném Krajským soudem v ceských
Budejovicích, oddíl B, vložka 657

zastoupený: Ing. jirí Lipold, technický reditel
(dále jen ,,zhotovitel") na strane druhé,

uzavÍrajÍ v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona c. 89/2012 Sb., obcanského zákoníku,
v platném znení (dále jen nobcanský zákoník"), tuto smlouvu o dílo, ve které sjednávají
nás|edujÍcÍ.
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Ve vzajemnem styku obou smluvnich stran, krome vyše uvedených zastupcu, jsou pri
operativním technickém rIzení cinnosti pri realizaci díla, potvrzování zápisU o predání a
jiných otázkách, spadajIcIch do kompetence niže uvedených zástupcU v souladu s jejich
náplni práce oprávneni jednat:

- za objednatele: Ing. Josef Troup, predseda svazku (mob. 602345 758)

- za zhotovitele: RNDr. Libor Paštyka, hydrogeolog (mob. 602 493 652)

Helena Janouchová, referent prípravy inv. (mob. 725 831 332)

II Predmet díla

jeden hydrogeologický pruzkumný vrt L-l v osade Loucej, hluboký 80 m,
hloubený vrtným prUmerem 324L305/254 mm, vystrojený pvc zárubnicí prUmeru
160/140 mm s filtracním obsyped\"'ía jílovým tesnením ve svrchní cásti dle projektu
hydrogeologického prUzkumu ,,Loucej - vrt L-l" z kvetna 2018 vypracovaným RNDr. L.
Paštykou.

Vrt L-l bude umísten na pozemku p.c. 1281/1 k ú. Chlum u Kremže. Vrt bude
umísten na predmetném pozemku a to cca 7,5 m na V od vzrostlého dubu a cca 4,45 m
na SV od javoru.
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Dotcený pozemek je v majetku Mestyse Kremže.

Na vystrojeném vrtu probehnou hydrodynamické zkoušky v délce 12 dní (l +10+1)
pro stanovení hydraulických parametrU, využitelné vydatnosti, overení vztahU mezi
vrtem a blízkými objekty. v polovine cerpací zkoušky bude z každého vrtu odebrán
vzorek vody na úplný chemický a mikrobiologický rozbor, stanoveni alfa a beta aktivity,
uranu a radonu, pred jejím ukoncením vzorek vody na kompletní rozbor vody v rozsahu
podle vyhlášky 252/2004 Sb. v platném znení.

Vrt bude výškove a polohove zameren oprávneným geodetem. Bude vyhotovena
geodetická zpráva.

výsledky prací budou odberateli predány ve forme záverecné zprávy, ve které bude .
shromáždena dokumentace provedených prací, vyhodnoceny hydrodynamické zkoušky,
stanovena využitelná vydatnost vrtu, zhodnocena kvalita vogy a navržen optimálni
zpUsob odberu vody v jÍmacÍm území.

III. Termín ukoncení prací

Práce budou ukonceny záverecnou zprávou, která bude v písemné forme (6 pare) a
na CD (I pare) dorucena na adresu objednatele do 31. 6. 2019.

IV. Cena za dílo

Cena za dílo se sjednává v souladu se zákonem c. 526/1990 Sb., o cenách, v platném
znení, a ciní 287.180,- KC bez DPH. K této cene bude pripoctena DPH ve výši dle
platných právních predpisU.

V. Zpusob uhrazení ceny za dílo

1. Fakturace bude provedena úcetním dokladem vždy do 14 dnU po naplneni CI. II díla.

2. Faktura musí mimo jiné obsahovat:

- presný název predmetu díla;

- celkovou cenu díla bez DPH;

- základ dane;

- sazbu dane a výši dane z pridané hodnoty, jedná-li se o prenesenou danovou
povinnost podle § 92e zák. C. 235/2004 Sb., o DPH, tak tyto položky doplní
objednatel;

- poznámku ,,dan odvede zákazník", jestliže se jedná o prenesenou danovou
povin nost.

3. Smluvní strany se dohodly na nás|edujÍcÍch smluvních pokutách:

- zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné
cástky, a to za každý den prodlení pri nesplnení termínu dokoncení a predáni díla;

- objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z
celkové ceny za dílo za každý den prodlení s její úhradou Ci s úhradou jakékoliv
její cásti.

4. Právo na zaplaceni smluvní pokuty se nedotýká práva na náhradu škody.
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VI. Další ujednání, predání díla

1. Objednatel je povinen poskytnout soucinnost zhotoviteli a jeho technice pri zajišteni
prístupu na dotcené pozemky, tj. do místa provádeného vrtu. jedná se též o zajištení
docasného zpevneni prístupové trasy pro možnost pohybu vrtné techniky, které není
predmetem této smlouvy o dílo. Prípadná opatrení budou rešena bezprostredne pred
zapocetím vrtných prací dle aktuálních podmínek tj. množství srážek. Pro príjezd bude
využito místnIch komunikací a cest a pozemkU p. c. BOO, 1043 a 1281/4 k. ú. Chlum
u Kremže v majetku pana jaroslava sýkory.

2. Objednatel je povinen dílo, které nebude vykazovat vady Ci nedodelky, od zhotovitele
prevzít. Pokud jeho prevzetí bezdUvodne odepre, má se za to, že dílo je predáno
dnem dorucení predávacího protokolu. Prevzetí díla objednatelem od zhotovitele
smluvní strany výslovne uvedou v predávacím protokolu.

3. Pokud bude dílo vykazovat podstatné vady Ci nedodelky, sepíši je smluvní strany
v rámci predávacího rízenI a dohodnou se na zpUsobu jejich odstranení. V takovém
prípade není objednatel povinen do doby odstraneni takových vad ci nedodelkU dílo
od zhotovitele prevzít. Tuto skutecnost (neprevzetí díla) uvede objednatel výslovne
v predávacím protokolu. Po odstraneni takových vad a nedodelkU díla bude sepsán
další predávací protokol a dílo predáno objednateli.

4. Zárucní doba je - 24 mesícu ode dne predání díla objednateli. Pokud objednatel
odepre dílo prevzít, aniž by k tomu byl dle této smlouvy oprávnen, beží zárucní doba
ode dne konání toho predávacího rízenI, na nemž bylo dílo zhotovitelem pripraveno
k predání bez vad a nedodelkU bránIcIch Ci omezujÍcÍch jeho užÍvánj, resp. pokud se
na toto predávací rIzeni objednatel nedostaví, pak ode dne, na nejž bylo toto
predávací rízeni zhotovitelem svoláno.

5. Zhotovitel je povinen pripravit a doložit u predávacího rIzenI:

VŽdy príslušný materiál dle CI. II smlouvy

VII. Záverecná ujednání

1. Tuto smlouvu lze menit a doplnovat pouze pÍsemnými cÍslovanými dodatky
odsouhlasenými a podepsanými obema smluvními stranami. Ústní ujednáni se
považují z hlediska uzavreného smluvního vztahu za právne neúcinná.

2. Obe smluvní strany se ve vecech, které nejsou upraveny smlouvou, rIdí príslušnými
ustanoveními obcanského zákoníku.

3. Tato smlouva se vydává ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá
smluvní strana obdrží jedno vyhotoveni.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu pred jejím podpisem precetly, že byla
uzavrena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vUle, urcite,
vážne a srozumitelne. Smluvní strany prohlašujÍ, že tato smlouva nebyla uzavrena
v tisni Ci za nápadne nevýhodných podmínek. Na dUkaz toho smluvní strany
pripojují své podpisy.

V Kremží dne......jg. q, 2b //P

Za objednatele

' -k"%
Ing. josef Tro - pre svazku Q,

U)

v ceských Budejovicích, dne.. .

Za zhotovitele: l"
CEVAK as.

" Severni 8,/2254, 370 10 Ceské Eudejovice
l" IC: 608 49 657 DIC: CZ608'i%57

' z%$ahá'\rôR u ks C, Budejovice
Ing. Jirí Lipold - technický redite|oddl! b, v!ožka 657 (82)
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Zakázka: Loucej, vrt

Investor: Svazek obci vodovod Kremže'

Rozpocet za projektované práce

Por. Popis položky m.j. Cena za jednotku Pocet Celkem
cÍslo jednotek kc
1. 1 Vrt 324/305/254

mm, brn 1 400 80 112 000,00_
2. výstroj pvc 160/140

mm,vcetne obsypu bm 900 80 72 000,00
Kacírek 4/8 mm a
práce

3. Preprava vrtné
km 100 50

techniky 5 000,00
4. Instalace cerpadla

strojní zkouška ' den 3 000 1 3 000,00
5. Cerpací zkouška " den " 3 000 10 30 000,00
6. ' Stoupací zkouška den 2 000 1 2 000,00

7. Preprava cerpací km 30 50 1 500,00
techniky

8. ' Úplný rozbor dle
vyhlášky 252/2004 ks 9 000 1 9 000,00
Sb.

9. ' Úplný chemický
rozbor ks 2 500 1 2 500,00

10. Mikrobiologický
rozbo, ks 850 1 850,00

11. Stanoveni aktivita ks 600 1
radonu 600,00

12. Radiologický rozbor
(alfa, beta aktivita, ks 2 550 1 2 550,00
Ra,U)

13. Vzorkovací práce ks 1 900 1 1 900,00
14. výškové a

polohopisné ks 7 000 1 7 000,00
zamereni

15. RÍzenÍ a
dokumentace ks 15 000 1 15 000,00
vrtných prací a HDZ

16. Doprava
hydrogeologa na km 19 120 2 280,00
lokalitu a zpet

17. Vyhodnocení,
V . . ks 20 000 1 20 000,00zaverecna zprava

Celkem bez DPH 287 180,00
DPH 21% 60 307,80
Celkem s DPH i " 347 487,80

Vypracoval: RNDr. Libor Paštyka

Ceské Budejovice dne 17.5.2018 . , l"

,
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Dodatek ke sm ouve o d1o c. SINV 2018 084 CT ti

Zakázkové císlo objednatele:
Zakázkové císlo zhotovitele: 9420008H02140

I. Smluvní strany

Níže uvedené smluvní strany

Objednatel: Svazek obcí Vodovod Kremže
IC: 00245950
DIC:-
se sÍdlem: Námestí 35, 382 03 Kremže
Telefonní spojeni: 380 741 205, 602 345 758
E-mail: starosta @ kremze.cz
zastoupený: Ing. josef Troup, predseda svazku

Zhotovitel:
CEVAK a.s.
IC: 60849657
DIC: CZ60849657
se sídlem Severní 8/2264, 370 10 Ceské Budejovice
Telefonní spojení: 387 761 800
Fax: 387 761 225

Spolecnost zapsaná v obchodním rejstríku vedeném Krajským soudem v ceských
Budejovicích, oddíl B, vložka 657

zastoupený: Ing. Jirí Lipold, technický reditel
(dále jen ,,zhotovitel") na strane druhé,

uzavÍrajÍ tento dodatek c. 1 ke smlouve o dílo uzavrené dne 10. 9. 2018:

Ve vzájemném styku obou smluvních stran, krome výše uvedených zástupcU, jsou pri
operativním technickém rízenI cinnosti pri realizaci díla, potvrzování zápisU o predání a
jiných otázkách, spadajIcIch do kompetence níže uvedených zástupcU v souladu s jejich
náplní práce oprávneni jednat:

- za objednatele: Ing. Josef Troup, predseda svazku (mob. 602345 758)

- za zhotovitele: RNDr. Libor Paštyka, hydrogeolog (mob. 602 493 652)

Helena Janouchová, referent prípravy inv. (mob. 725 831 332)

Predmetem tohoto dodatku je zmena Clánku IV. Cena za dílo. Tento Clánek nove zni:

IV.Cena za dílo

Cena za dílo se sjednává v souladu se zákonem c. 526/1990 Sb., o cenách, v platném
znení, a ciní 309.980,- KC bez DPH. K této cene bude pripoctena DPH ve výši dle
platných právních predpisU. Cena bude navýšena o 19 m pažení, které bylo vyvoláno
provádením vrtných prací v obtížném geologickém podloží.
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VIl.Záverecná ujednáni

Tento dodatek ke smlouve se vydává ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž
každá smluvní strana obdrží jedno vyhotoveni.

Smluvní strany prohlašujI, že si
že byl uzavren po vzájemném
vážne a srozumitelne. Smluvní
uzavren v tisni Ci za nápadne
pripojuji své podpisy.

tento dodatek ke smlouve pred jejím podpisem precetly,
projednání podle jejich pravé a svobodné vUle, urcite,
strany prohlašujI, že tento áodatek ke smlouve nebyl

nevýhodných podmínek. Na dUkaz toho smluvní strany

V Kremží d,,.,,.f J. Á'4 ?

Za objednatele

/Ua>' ,

Ing. josef Troup - " d eda svazk

Slek
C)

CL)

v ceských Budejovicích, dne.., S",2. Á11'3

Za zhotovitele:
,//

7""
.P

l ·
,l"

Ing. Jirí Lipold - technický reditel

(::;.:',:*lK ä,9,
(?'?Y4 376 1C:,Ceské Budejovice

.::: ('"i. c-S" CíSuS>,9657

1 ' ú:, u i.S C', z:ij&jj'/ice

í' i , = 537 (82)
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'G) CEVAK

Kremže - hydrogeologický pruzkumný vrt L-l v osade Loucej

. V . Cena za PocetPopts poIozky m.j. . . Celkem Kcjednotku jednotek

1 Vrt 324/305/254 mm, brn 1 400 KC 80 112 000 KC

výstroj pvc 160/140 mm,vcetne V
.. . brn 900 Kc 80 72 000 Kcobsypu kacirek 4/8 mm a prace

pažnice Fe 274 mm brn 1 200 KC 19 22 800 KC

Preprava vrtné techniky km 100 KC 50 5 000 KC

Instalace cerpadla, strojní V -
den 3 000 Kc 1 3 000 Kc

zkouška

Cerpací zkouška den 3 000 KC 10 30 000 KC

Stoupací zkouška den 2 000 KC 1 2 000 KC

Preprava cerpací techniky km 30 KC 50 1 500 KC

Uplný rozbor dle vyhlášky .
252/2004 Sb. ks 9 000 Kc 1 9 000 KC

Úplný chemický rozbor ks 2 500 KC 1 2 500 KC

Mikrobiologický rozbor ks 850 KC 1 850 KC

Stanovení aktivita radonu ks 600 KC l 600 KC

Radiologický rozbor (alfa, beta V -
. ks 2 550 Kc 1 2 550 Kcaktivita, Ra,U)

Vzorkovací práce ks 1 900 KC 1 1 900 KC

výškové a polohopisné zamereni ks 7 000 KC 1 7 000 KC

Rízení a dokumentace vrtných ks 15 000 kc 1 15 000 kc

prací a HDZ
Doprava hydrogeologa na km 19 KC 120 2 280 KC
lokalitu a zpet

Vyhodnocení, závereCná zpráva ks 20 (JOO KC 1 20 000 KC

Celkem bez DPH 309 980 KC

DPH 21% 65 096 KC

Celkem s DPH 375 076 KC

Soupis provedených prací

Dne 28. 1. 2019

ca'AK as,
^?','erm' 8,"2214, 370 te Ceské Budejovice

E: &13 49 657 MC: C750849657

zaosaná v OR u ks C, Budejovice
oddíl t3, ¢'$7 f82)

CEVAK a.s.

Severní 8/2264
370 10 Ceské Budejovcce

[T] +420 387 761 911
[F] +420 387 761 225
[ E] info@cevak.cz

Hlášeni poruch: 800 120 112
Infolinka: 844 844 870
www.ceva k.cz

IC: 608 49 657
DIC: CZ60849657

Naše voda. Náš život.
Spolecnost je zapsána v obchodním rejstríku oddíl B, vložka 657, u Krajského soudu v ceských Budejovicích




