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SMLOUVA O DÍLO
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném

znění
Na akci:

K

Křemže, Loučej připojení vrtu L 1

čÍslo smlouvy zhotovitele: SINV 2019- os"g ČÍslo smlouvy objednatele:
zakázkové čÍslo zhotovitele: 942OOO8HO2140

1. Smluvní strany

Níže uvedené smluvní strany

objednatel: Svazek obci Vodovod Křemže
Náměstí 35
382 03 Křemže

IČ: 65028376
DIČ: -

zastoupený: Ing. josefem Troupem, předsedou svazku

(dále jen ,,objednatel") na straně jedné a

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

zastoupený:

ČEVAK a.s.
Zapsaná v OR Krajského soudu v Cb v odd. b, vložce 657
Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice

608 49 657
CZ608 49 657

Ing. jiřím Lipoldem, technickým ředitelem

(dále jen ,,zhotovitel") na straně druhé,

uzavÍrajÍ v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012. Sb.,
Občanského zákoníku v platném znění tuto Smlouvu o dílo, ve které
sjednávají nás|edujÍcÍ.

2. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem díla je zajištěni zpracováni projektové dokumentace pro
sloučené územní a stavební řlzenI na akci ,,Křemže, Loučej -
připojeni vrtu L-l" v počtu 6-ti parě. (dále též jen ,,první část
díla")
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2.2. Předmětem díla je dále zajištění inženýrské Činnosti pro vydáni
všech potřebných rozhodnutí v právní moci na výše uvedenou akci,
které charakter stavby vyžaduje. (dále též jen ,,druhá část díla")

2.3. Předmětem díla je také zajištění geodetického zaměření ve 2
vyhotoveních. (dále též jen ,,tňetí část díla")

(První až třetí část díla jsou dále souhrnně označovány jen jako
v,dľlo".)

3. Lhůtý prováděni díla

3.1. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat první část díla do 15. 8. 2019.

3.2. Zhotovitel se zavazuje do 8-mi týdnů od vyhotoveni projektové
dokumentace podat na příslušný úřad žádost o sloučené řízení.

3.3. Zhotovitel se zavazuje odevzdat třetí Část díla spolu s odevzdáním
první Části díla tj. do 15. 8. 2019.

4. Cena díla

4.1. Cena za celé dílo dle odstavcŮ 2.1. až 2.3. této smlouvy se sjednává
ve výši:

zpracováni dokumentace d,1,e ČI. 2.1. ___ _ _ __ _ 27.500 KČ
inženýrská Činnost dle ČI. 2.2. 15.000 KČ
geodetické zaměření dle ČI. 2.3. 5.000 KČ
cena celkem bez DPH 47.500 KČ
DPH 21% 9.975 KČ
CENA CELKEM (včetně DPH 21%) 57.475 KČ

Uvedené ceny za inženýrskou činnost neobsahují správní poplatky,
cenu za vypracováni smluv o smlouvách budoucích o zřízenI věcného
břemene 1.500,- KČ/1 smlouvu + DPH 21%, DIO, podklady pro EIA,
studie a práce obdobného charakteru. O tyto ceny bude cena díla
navýšena.

5. Předání díla

5.1. První a třetí část díla bude předána zhotovitelem a převzata
objednatelem nejdéle v terminu uvedeném v článku 3.1., 3.3. této
smlouvy. O předáni a převzetí první a třetí Části díla, tj. projektové
dokumentace a geodetického zaměřeni bude stranami sepsán
předávací protokol. Den podpisu předávacího protokolu zhotovitelem a
objednatelem je dnem předání první a třetí části díla. Objednatel je
povinen řádně provedenou projektovou dokumentaci a geodetické
zaměření od zhotovitele převzít Pokud její převzetí bezdŮvodně
odepře, má se za to, že projektová dokumentace a geodetické
zaměření jsou předány uplynutím dne konání předávacího řIzeni.
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5.2. Druhá Část díla bude provedena po vydání příslušných povolení. Za den
předání a převzetí této části díla je považován den vydáni příslušných
povolení. Nedojde-li k vydání potřebných povolení z dŮvodŮ
nezaviněných zhotovitelem, považuje se druhá část díla za řádně
předanou a převzatou dnem vydání rozhodnutí (povolení), kterým se
správní řizeni končí.

6. Platební podmínky

6.1. Sjednaná smluvní cena bude fakturována ve 2 částech, vždy po
předání a převzetí příslušné Části díla.

6.2. Podkladem pro zaplaceni ceny díla je faktura. Faktura musí obsahovat
všechny náležitosti předepsané pro daňový doklad.

6.3. Vystavenou fakturu uhradí objednatel ,podle lhŮty splatnosti vyznačené
na faktuře. LhŮta splatnosti Činí 14 dnu.

7. Záruka a odpovědnost za Škody

7.1. Zhotovitel ručí za projektové dokumentace 12 měsíců po jeho
předáni. Po tuto dobu je povinen bez zbytečného prodlení, nejdéle
však do Čtyř týdnŮ po výzvě objednatele, na svůj náklad zjištěné
nedostatky díla odstranit.

8. Prodlení s plněním

8.1. Smluvní pokuta zhotovitele při prodlení s předáním díla činí 0,05%
z ceny díla za každý započatý den prodlení.

8.2. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla se sjednává úrok
z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den
prodlení.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými čÍslovanými
dodatky potvrzenými a schválenými oběma smluvními stranami.

9.2. Obě smluvní strany se ve věcech, které nejsou upraveny smlouvou,
řIdí přIslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského
zákoníku, v platném znění, zejména ustanoveními § 2586 a násl.
tohoto předpisu.

9.3. Tato smlouva se vydává ve dvou vyhotoveních s platnosti originálu, z
nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
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9.4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem
přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednáni podle jejich pravé
a svobodné vŮle, určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany
prohlašuji, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni či za nápadně
nevýhodných podmínek. Na dŮkaz toho smluvní strany připojují své
podpisy.

Ve Křemží: i". r iq
dne:

za objednat"|">, %2,

',4, J4j
Ing. josef Troup
předseda s'vazku -..,

v českých Budějovicích
dne: .ía ěÁ 2-g'15

za zhotovitele:

Ing. Jiří Lipold
technický ředitel

ČA\!AK as.
Severní 8/2264, 370 10 České Budějo\'iF:·

IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657
zapsaná v CR u ks Č. ôudějovice

oddíl viQŽZá GS7 (cz)
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