
Smlouva o dílo
(dále jen ,'Smlouva")

uzavÍená dle $ 2586 a následujících zákona č.8912012 Sb., občanský zákoník,
(ĺiále jen ,,občanský zákoník")

Evidenční číslo objednatele
Eviclenční číslo zhotovitele:

Objednatel:
Název:
Adresa sídla:
Statutární oľgán:
Zástupce pro věci technické
IC:
DtČ:
Bankovní spojení:

Zápis v obchodním rejstříku:
Tel:
E-mail:

09 l 8200006

I. Smluvní stľany

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Teplého 2014, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
Ing. Aleš Vavřička, místopředseĺla představenstva a ředitel společnosti
InE-żli,.D. 'tĺj.i"':'
60 i Üĺoĺ t
426010863 I

Česk"slovenská obchodní banka, a. s., pobočka Pardubice,

---Kraiský soud v Hradci Králové' oddíl B, vlożka999

-

'--

na stranějedné

(dále jen jako ,,objednatel")

Zhotovitel:
Název:
Adresa sídla:
Statutární orgán:
osoba oprávněná k podpisu:
Zástupce pro věci technické:
IC:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zápis v obchodním rejstříku
Tel:
E-mail:

a straně druhé

(dále jen jako ,'Zhotovitel")

c270890005
Čšog H'uoĹc Kľálové č:fftii
KraiskÝ soud v Hradci Králové oddíl A vložka9473jźl-

-'

ť

Povodí Labe, státní podnik
VítaNejedlého 95ll8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Ing. Pavel Rehák, technický ředitel
Ing. loru vodohospodářs kých 1aboratoří
7089000

a,
.,ĺl
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II. Přcđmčt đíta
Zhotovitel se zavłzĄe pľo objednatele pľovádět odběry a analýzy městských splaškouých vod na přítoku
do BCOV Pardubice v rozsalru a teľlnínec}t poŽadovaných objednatelem a objednatel se zavazuje
kzaplacení Cęny zejejich pro.ĺedęnĺ. Kodbčľu bude využit stávající stacicnární vzcrkovač, jehóž
vlastníkem je obj ednatel.
objednatel se zavazuje zaplatit prodávajícímu za pľovedené pľáce cenu V souladu s článkem V. této
smlouvv.

III. Teľmín plnění díla
Tato smlouva se vztahuje na jednotlivá dílčí plnění pro vzoľky odebrané v roce2020.

IV. Způsob převzetí/předání předmětll ĺlíla a místo převzetí/předání
Zhotovitel bucĺe předrívat objcdnateii výslcdky a hodnoccní zkoušck na záklacĺčjcho požadavků dic příiohy
č,. Ż ve formě protokolů akreditované laboratoře včetně protokolů o akľeditovaném odběľu odpadnich voä
ve dvojím vyhotovení v elektľonické podobě a v tištěné (listinné) formě. Součástí předávanýih tištěných
ýsledků bude i vyúčtování (faktuľa).

V. Cena díla a platební podmínky
Celková cena za předmět díla, kteľá se dohodou smluvních stran stanovuie iako cena smluvní akterá
obsahuje veškeré nákiady spojené s ľealizací díia včetně souvisejících nákladů,

nebude vyšší než 292.040,- Kč,,

slovy: dvěstědevacesátdvatisícčtyřicet korun českých bez DPH.
C.ena z,a ciílčí plnění bude stanovena k jednotliým dílčím plněním podlc průvodky vzoľku jako součin
dohodniitých jednotko.4ých cen a množsiví a dru|ru pľove,Jeĺiýcli ia'ooratJĺních zkoilšęk ták, jak jsc,u
uvedeny v příloze č,. 2 této smlouvy _ Specifikace cen a prací.

objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě daňového dokladu vystaveného
zhotovitelem po předání díla aje splatný do l4 dnů ode dnejeho prokazatelného doručení objeánate1i, a to
bezhotovostním bankovním převodem na účet zhotovitele. Fakturace bude probíhat měsíčně dle skutečně
provedených pľací' Daňoý doklad bude obsahovat náleŽitosti stanovené zákonem o DPH. objednatel je
oprávněn vrátit vadný daňoý đoklad zhotoviteli, ato až do lhůty jeho splatnosti.

Daňoý doklad vyhotoví zhotovitel. Daňoqý doklad bude označen evidenčním číslem smlouvy o dílo
v souladu s údaji uvedenými v této smlouvě.

Daňoý doklad budc obsahovat náležitosti statroveĺlé zákonem o DPH a ust. $ 435 odst. 1 občanského
zákoníku' odběratelje oprávněn vrátit vadný daňovy doklad zhotoviteli, ato aždo lhůty jeho splatnosti.

V ořípadě prodlení se zaplacením ceny za dÍlo se objednatel zavazuje zaplalit zhotoviteli urok z prodlení ve
\ryši 0'05 %o z ďlužné částky zakaždý den prodlení.

Dohodnutá cenaje cenou bezlýhradně závaznou a nejqýše přípustnou' která může být překľočena pouze
v souvislosti se změnou daňoých či jiných zákonných předpisů přímo souvisejících j předmětem díla,
z jiných důvodů dohodnutou cenu překočit nelze. Změnaceny musí býL poÍvrzena uzavřęním oboustranně
potvľzeného písemného dodatku'

v
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VI. odpovědnost zavaďy, reklaľnačníŕízení, práva z vadného plnění
Zhotovitel bude při provádění analýz respektovat platnou právní úpravu, zejména potom bude doclržovat
platné laboratorní postupy a bude provádět kontrolu správnosti produkovaných výsledků. Zhotovitel se
zavazuje, Že data nebude využívaÍ komerčně čije předávat třetím osobám. Výhľadním vlastníkem vysledků
je objednatel. Zhotovitel aľchivuje záznamy o zkouškách jako svůj interní doklad.

Pokucl buclou objednatelem zjištěny vady po předání díla, oznámíje písemně zhotoviteli a ten je povinen
nejpozději do l5 kalendářních dnů od obdrŽení tohoto oznźlmení se písemně vyjáclřit, zdavaduuznáváč,i
nikoliv. Pokud se ve sjednané lhůtě zhotovitęl nevyjádří, má se za to, Že reklamaci uznává. Vady díla
odstľaní Zhotovitel bezplatně v clohodnuté lhůtě, nejpozději však do 1 5 dnů, od obdrŽení oznámení. Pokucl
tato lhůta neodpovídá nutným technologickým postupům při odstraňování vad, je povinen zhotovitel vadu
odstranit ve lhůtě odpovídaj ící příslušným technologickým postupům'

Případné nejasnosti či reklamace ze sÍrany objednatele bude objednatel hlásit telefonicky na telefonní číslo
495 088 740 nebo na e-maĺlovou adresu medekj(@pla.cz.
Případné nejasnosti či pochybnosti ze strany zhotovitele bude zhotĺlvitel hláSit na telefonní číslo 466 825
800 nebo na e-mai l ovou adresu ol dľi ch. vod i cka@v akpce. cz.

VII. Smluvní pokuty
V případě nesplnění teľmínu dílčího plnění předmětu díla, kteý byl pľo dílčí plnění uveden v průvodce
vzorku dlé tlánku V. této smlouvy nebo v případě ńédodrŽení dohodnutého termínu pro odstľanění vad
reklamovaných v záruč,ní době, se zhotovitel zavazuje zaplatít objednateli smluvní pokutu ve ýši 0,05 oÁ

Z cer$dÍlčího plnění'díla (bez DPH) za każđý započ,atý kalendářní den prodlení. Smluvní pokuta se
nezapočítavá na náhľadu škody vzniklé z porušení termínu plnění dle této smlouvy.

Výše uvedená smluvní pokuta je splatná do deseti dnů od doručení q'účtování smluvní pokuty.

VIII. odstoupení od smlouvy
Smluvní Strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit v případech stanovených občanským zákoníkem
či touto smlouvou.

objednatel má právo bez zbyteč,ného odkladu odstoupit od této smlouvy v případě závažného porušení
pravidel azásad systému managementu kvality Ze Strany zhotovitele. odstoupení od smlouvy je objednatel
povinen písemně oznámit Zhotoviteli'

IX. ostatní ujednání
Zhotovitel je povinen při realizaci smlouvy respektovat veškeré závazné právní předpisy a platné české
technické normy a platné bezpečnostní předpisy.

Veškerájednání (včetně písemných dokumentů) budou vedena v českém jazyce.

?hotovitelje povinen odevzdat společně s předmětem díla i všechny doklady stanovené právními předpisy
CR a další doklady vztahující se k jeho ptevzetí.

Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby objednatel uveřejnil smlouvu prostřednictvím
registru smluv podle zák. č. 340lŻ015 Sb.' o zvláštních podmínkách účinnosti některých smlLlv,
uveřejňování těchto smluv a ľegistru smluv (zákon o registru smluv).
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X. [Istanovení přechoĺlná a záryěreěná
Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku o smlouvě o dílo.

Změny a doplnky k této smiouvé ize pľovest na základě vzájemné dohody jen formou písemných dodatků,
chronologicky ěíslovaných, kteľé nabývají platnosti podpisem opľávněnými z{stupci obou smluvních stran.

Smlouva je vyhotovenave 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž uaďaa z,e smluvních stľan obcĺrží
2 vyhotoven'. 

ľ l} ||

Účastníci pľohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli na základě 
'u3ľ 

prałe a svobodné vůle, Že přijejím uzavírětní
nejecĺnaii v iísni čiza nevýhodných poĺĺmínek, smiĺruvu si řádĺlě'přcčęĹiia s jejínr obsailcĺĺr piĺrě soułiiasí,
coŽ stvľzují sými vlastnoručními podpisy. ł' i

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: ,, 
!

:
příloha č. l - Pověření Ing. Aleše Vavřičky

příloha č. 2 - Speciťrkace cen a prací

s.l"ewV Pardubicích dne

Za objednatele
Ing' Aleš Vavřička

místopředseda představenstva a ředitel společnosti

V HľadciKrálové dne l6.1.2020

Za
Ing. Pavel
technický

laCI'eeląił La|" ł'*, s:ĺaĺĺí pł*3rl;;1

Vĺta i.lejeł|léhł 35J.l's
Slezskć Přeĺlľněstí

5GÜ Ů3 Hľadĺ*c Kľá!ł'ĺó
{14)

ĺ.

J

/ł
,/,uu4ł
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