
Smlouva o dílo č. SINV 2019 - 020

Zakázkové číslo objednatele:
Zakázkové číslo zhotovitele: 9420008H02140

Křemže, vodojem Loučej -
armaturní komora a zařízeni elektro

I. Smluvní strany
Níže uvedené smluvní strany

Objednatel: Svazek obcí Vodovod Křemže
IČ: 00245950
DIČ:-
se sídlem: Náměstí 35, 382 03 Křemže
Telefonní spojení: 380 741 205, 602 345 758
E-mail: starosta @ kremze.cz
zastoupený: Ing. josef Troup, předseda svazku

zastoupený: Romanem Kud|áčkem, starostou obce
(dále jen ,,objednatel") na jedné straně a

Zhotovitel:
ČEVAK a.s.
IČ: 60849657
DIČ: CZ60849657
se sídlem Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
Telefonní spojení: 387 761 911
Fax: 387 761 225

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v českých
Budějovicích, oddíl B, vložka 657

zastoupený: Ing. Jiřím Lipoldem, technickým ředitelem
(dále jen ,,zhotovitel") na straně druhé,

uzavÍrajÍ v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném znění (dále jen ,,občanský zákoník"), tuto smlouvu o dílo, ve které sjednávají
nás|edujÍcÍ.

Ve vzájemném styku obou smluvních stran, kromě výše uvedených zástupcŮ, jsou při
operativním technickém řIzení činnosti při realizaci díla, potvrzování zápisŮ o předáni a
jiných otázkách, spadajÍcÍch do kompetence níže uvedených zástupcŮ v souladu s jejich
náplni práce oprávněni jednat:

- za objednatele: Ing. Josef Troup, předseda svazku (mob. 602345 758)
- za zhotovitele: Helena Janouchová, investiční referent, 725 831 332

Pavel Boček, strojní technik, 731 193 926
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II. Předmět díla
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo:

- název díla: Křemže, vodojem Loučej - armaturní komora a zařízení elektro
- místo díla: obec Křemže - osada Loučej

- rozsah díla: vodojem Loučej - obnova potrubí armaturní komoryvodojemu, obnova žebříků, zařizení elektro pro připojení vrtu včetně
řIzení, osvětlení vodojemu, instalace chemického hospodářství dle cenové
kalkulace zhotovitele, která tvoří přílohu Č. 1 této smlouvy o dílo.

a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za dílo ve výši uvedené v článku IV.
V V

nize.

III. Termin provedení díla
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle člán ku II. této smlouvy

v termínu: do 31. července 2019.
2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením a předáním

objednateli. Zhotovitel splní svou povinnost dokončit dílo úplným zhotovením
předmětu díla a provedením všech prací, které se k předmětu díla váží, v kvalitě
odpovídajÍcÍ dohodnutým podmínkám.

3. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli při předáni díla součinnost, zejména
pak dostavit se k předávacímu řízenI a dílo za podmínek uvedených dále od
zhotovitele převzít.

IV. Cena za dílo
1. Cena za dílo se sjednává v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách,

v platném znění, a činí:

Cena celkem 304.136,- KČ bez DPH. K této ceně bude připočtena DPH ve výši
dle platných právních předpisŮ.

2. Cena za dílo byla stanovena na základě podkladŮ jako pevná smluvní cena.

V. Způsob uhrazeni ceny za dílo
1. Smluvní strany se dohodly na jednorázovém proplaceni ceny za dílo formou

konečného daňového dokladu po dokončeni a předání díla.
2. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na cenu za dílo po dokončeni díla a jeho

předáni objednateli. Pokud objednatel odepře dílo převzít, aniž by k tomu byl dle
této smlouvy oprávněn, může zhotovitel vystavit a odeslat objednateli fakturu na
cenu za dílo po konání předávacího řízenI. Splatnost faktury Činí 14 dni od jejího
doručeni objednateli. V pochybnostech platí, že faktura byla doručena po třech
dnech ode dne jejího prokazatelného odesláni na adresu objednatele uvedenou
v záhlaví této smlouvy. Cena za dílo je uhrazena okamžikem jejího připsání na účet
zhotovitele.

3. Smluvní strany souhlasí s tím, že pokud se jedná o zdanitelné plnění - stavební a
montážni práce - pod|éhajÍcÍ režimu přenesené daňové povinnosti, bude konečný
daňový doklad vystaven v tomto režimu (DPH doplní a odvede příjemce plnění).
jedná-li se o zdanitelné plněni v režimu přenesené daňové povinnosti a pň'jemce
plnění doloží prohlášení, že plnění nebude použito pro jeho ekonomickou činnost,
pak zhotovitel vystaví běžný daňový doklad.
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4. Konečná faktura musí mimo jiné obsahovat:

- přesný název předmětu díla;
- celkovou cenu díla bez DPH;

- základ daně;

- sazbu daně a výši daně z přidané hodnoty, jedná-li se o přenesenou daňovoupovinnost podle § 92e zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, tak tyto položky doplní
objednatel;

- poznámku ,,daň odvede zákazník", jestliže se jedná o přenesenou daňovou
povinnost.

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

- zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužnéčástky, a to za každý den prodlení při nesplnění terminu dokončení a předáni díla;

- objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % zcelkové ceny za dílo za každý den prodlení s její úhradou čí s úhradou jakékoliv
0 r V r ,

jeji casti.
6. Právo na zaplacení smluvní pokuty se nedotýká práva na náhradu škody.

7. Zhotovitel je povinen uvést na daňovém dokladu pouze zveřejněný bankovní účet,
zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, jinak je daňový doklad považován za
vadně vystavený a zhotovitel je povinen provést jeho opravu. Do doby doručeni
opraveného daňového dokladu neběží IhŮta splatnosti.

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že zhotovitel bude správcem daně
v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo úhrady ceny za dílo označen jako
nespolehlivý plátce nebo bude požadovat úhradu na nezveřejněný účet, pak je
objednatel oprávněn uhradit částku odpovídajÍcÍ dani z přidané hodnoty přímo na
účet správce daně, a to z titulu ručení příjemce zdanitelného plnění v souladu s §
109 zák. č. 235/2004 Sb. V takovém případě nemá zhotovitel nárok na vyplacení
částky odpovÍdajÍcÍ dph. Úhradou DPH správci daně a zbývajÍcÍ část ceny za dílo
zhotoviteli, je závazek objednatele řádně splněn. Zhotovitel má právo požadovat
prokázání úhrady DPH správci daně.

VI. Další ujednání, předání díla
1. Pozemky potřebné pro zřIzení staveniště, které jsou ve vlastnictví objednatele,

poskytuje objednatel zhotoviteli bezplatně.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět své práce ohleduplně vůči okolním plochám a

objektŮm.

3. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v
prostoru staveniště a vybaví je přIslušnými ochrannými pracovními pomŮckami. je
povinen dodržovat hygienické předpisy.

4. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré
zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho bezpečnosti. Pokud
porušením těchto předpisŮ vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady
zhotovitel.

5. Objednatel je povinen dílo, které nebude vykazovat vady Či nedodělky bránIcI Či
omezující jeho užívánÍ, od zhotovitele převzít. Pokud jeho převzetí bezdŮvodně
odepře, má se za to, že dílo je předáno uplynutím dne konání předávacího řízenI.
Převzetí díla objednatelem od zhotovitele smluvní strany výslovně uvedenou
v předávacím protokolu. Zhotovitel je povinen svolat předávací řIzeni minimálně 3
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pracovní dny předem. O prŮběhu předávacího řIzenI, tj. zejména o předáni a
převzetí dokončeného díla, bude sepsán smluvními stranami předávací protokol.
Ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užjvánÍ
díla (stavby) funkčně nebo esteticky, ani jeho užjvánÍ podstatným zpŮsobem
neomezují, a nedodělky nebránIcI uživánÍ díla sepÍšÍ smluvní strany v předávacím
protokolu. Zhotovitel se zavazuje tyto odstranit ve lhŮtě 30 dnŮ ode dne konání
předávacího řízenI, nedohodnou-li se smluvní strany na jiném termínu.

6. Pokud bude dílo vykazovat vady Či nedodělky, které samy o sobě či ve spojení s
jinými bráni užÍvání díla (stavby) funkčně nebo esteticky, nebo jeho užÍvání
podstatným zpŮsobem omezuji, sepíší je smluvní strany v rámci předávacího řIzeni
a dohodnou se na zpŮsobu jejich odstranění. V takovém případě není objednatel
povinen do doby odstraněni takových vad Či nedodělkŮ dílo od zhotovitele převzít.
Tuto skutečnost (nepřevzetí díla) uvede objednatel výslovně v předávacím
protokolu. Po odstraněni takových vad a nedodělkŮ díla svolá zhotovitel v pořadí
další předávací řízenI, při němž se postupuje analogicky dle odst. 5. tohoto článku.

7. V předávacím protokolu bude uvedena i délka záruční doby - 24 měsíců ode
dne předání díla objednateli. Pokud objednatel odepře dílo převzít, aniž by
k tomu byl dle této smlouvy oprávněn, běží záruční doba ode dne konáni toho
předávacího řízenI, na němž bylo dílo zhotovitelem připraveno k předáni bez vad a
nedodělkŮ bránIcIch Či omezujÍcÍch jeho užÍvánj, resp. pokud se na toto předávací
řízenI objednatel nedostaví, pak ode dne, na nějž bylo toto předávací řIzení
zhotovitelem svoláno.

8. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího řízenŕ

- atesty všech použitých materiáiů, prohlášeni o shodě a doklady jakosti namateriály používané v prŮběhu stavby,

- doklady o úspěšném provedeni všech revizi, provozních zkoušek, zkoušekpředepsaných zvláštními předpisy, závaznými normami a schválenou projektovou
dokumentací.

VII. ZávěreČná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze pÍsemnými čÍslovanými dodatky
odsouhlasenými a podepsanými oběma smluvními stranami. Ústni ujednáni se
považuji z hlediska uzavřeného smluvního vztahu za právně neúčinná.

2. Obě smluvní strany se ve věcech, které nejsou upraveny smlouvou, řIdl přjslušnýmj
ustanoveními občanského zákoníku.

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

4. Smluvní strany prohlašuji, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vŮle, určitě,
vážně a srozumitelně. Smluvní strany prohlašuji, že tato smlouva nebyla uzavřena
v tisni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na dŮkaz toho smluvní strany
připojují své podpisy.
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Nedílnou součásti této smlouvy jsou nás|edujÍcÍ přílohy:
Příloha č. 1 - cenová kalkulace zhotovitele ze dne 28.2.2019

, ,,,m,,, ,,, G. 3 &'/9
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Ing. Jiří Lipold
technický ředitel

V
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ČEVAK
Křemže, vodojem Loučej - armaturní komora a zařízenI elektro

CENOVÁ KALKULACE

položka název jednotka cena/jednotka počet cena celkem KČ
materiálová Ust

1. spojka s2000 DN50/PE63, litina ks 3 289,00 KČ 1 3 289,00 KČ
2. příruba převlečná DN50/60,3, nerez ks 650,00 KČ 1 650,00 KG
3. uzavÍracÍ ventil 2" nerez ks 1350,00 KČ 2 2 700,00 Kč
4. vsuvka 2°° nerez ks 450,00 KČ 4 1 800,00 KČ
5. trubka 60,3x2mm, nerez m 320,00 KČ 3 960,00 KČ
6. redukce centrická 104/54, nerez ks 675,00 KČ 1 675,00 KČ
7. příruba převlečná DN100/104 ks 550,00 KČ 12 6 600,00 KČ
8. koleno 90" 104x2mm, nerez ks 510,00 KČ 6 3 060,00 KC
9. T-kus 104x2mm, nerez ks 782,00 KČ 3 2 346,00 KČ_
10. trubka 104x2mm, nerez m 443,00 KČ 12 5 316,00 Kč
11. spojka s2000 DN100, litina ks 3 859,00 KČ 3 11577,00 KČ
12. vodoměr Qn6 s impulzem ks 7 500,00 KČ 1 7 500,00 Kč_
13. žebřík + madla, protiskluz, nerez - suterén H 6 500,00 KČ 3,5 22 750,00 KČ
14. žebřík + madla, protiskluz, nerez - akumulace H 6 500,00 KČ 1,5 9 750,00 KČ

Plastová rozvaděčová skříň, venkovní provedení z ÚV
oddného plastu, kryti IP54/20, stňška, zámek FAB,

15. včetně montážního panelu a kompdetnlho přfslušenství na kpl. 32 310,00 KČ 1 32 310,00 KČ
plá$tové noze s kabdovým prostorem zakrytým
demontovate|r!ým krytem
Vjastní výbava rozvaděče - jistíc1 prvky min len 10 kA
včetně svodCe B+C lmax 60 KA, IL 125 A, Mavniho16· ,yplnače 3x32 A, o$větleni, temperae a nucená kpl. 14 330,00 KČ 1 14 33CLO0 KC_

ventilace rozvaděče

Jištěné zásuvkové obvody 400 V-16 A, 230 V-16A m' kpl. 1920,00 KČ 1 1 920,00 KČ17' napájené přes chránič s miduálním proudem 30 mA

ovQjitá ponorná soMa do vrtu pm snímáni dvou hladina
18. s dřferencí 5 m , dlka kabelu 50 m včetně atestu pro ks 1 570,00 KČ 1 1 570,00 KČ

pitnou vodu

jištěný 3f vývod pm čerpadlo vrtu In 3x25 A s pm dlouhá

19. k'belová vedení, spínáni min. provozní hladinou kpl. 11 456,00 KČ 1 11456,0'0 KČakumulace ÚV, blokace min. hladinou vrtu, včetně mistrů,
MIN. hladiny vrtu. místní signalizace chodu

zdroj 24 v dc/70 W pro pomocné ovládací obvody ks 1 910,00 KČ 1 1 910,00 KČ20· včetně jištění

výroba a kompletace rozvaděče, kusová zkouška
21. rozvaděče včetně výstupního pmtQko|u a ES pMlášení kpl. 18 100,(X) KČ l 18 10'0,00 KČ-

o shodě

22 Ostatní spQjovacl mateňál, pomocný spojovací a jinde%$pe=covaný materiál kpl. 6 500,00 KČ 1 6 500,00 Kc
23. revize kpl. 2 500,00 KČ 1 2 500,00 Kč
24. funkční zkoušky kpl. 500,00 KČ 1 500,00 KČ
25. dávkovací čerpadlo dezinfekce ks 24 600,00 KČ 1 24 600,00 Kč-
26. el.instalace VDJ ( světla, zásuvky) kpl. 8 637,00 KČ 1 8 637,00 Kč
27. instalační sada chemického hospodářství kpl. 5 420,00 KČ 1 5 420,00 Kč
28. konzole kpl. 3 500ÁXJ KČ 1 3 500,00 Kč
25. kohňcí materiál kpl. 3 750,00 Kč 1 3 750,00 Kč

Celkem bez DPH 215 976,00 kč

pracovr-í část
1. jádrové vrtáni DN100 kpt. 7 50O,CX) KČ 1 7 500,00 Kč
2. úprava vstupního otvoru do arm.šachty kpl. 1 500,00 Kč 1 1 500,00 Kč
3. zámečnické a svařovací práce kpl. 63 210,00 KČ 1 63 210,00 KČ
4. zatěsnění prostupů akumulace VOJ kpl. 15 950,00 Kč 1 15 950,00 Kĺ
5.
6.

Celkem bez DPH 88 160,00

t
Celkem KČ bez DPH kč -

21% DPH 17 63
Celkem KČ včetně DPH 368 0QŠŮ"

VAK a.s.
70 iO České Budějovice
' DIČ: CZ6íj849657

u KS Č. Budé)ovjce
557

28.2.2019

ČEVAK a.s.
Severní 8/2264
370 10 České Budějovice

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

Hlášení poruch: 800 120 112
Infolinka: 844 844 870
www.cevak,cz

IČ: 608 49 657
DIČ: CZ60849657

Naše voda. Náš život.
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 657, u Krajského soudu v českých Budějovicích




