
SMLOUVA O DÍLO č. 03/2020

uzavřená podle ust. § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi
smluvními stranami:

Město Neratovice

Sídlem: Kojetická 1028, 277 11 Neratovice

IČ: 00237108

za níž jedná: ing. Roman Kroužecký, starosta města

kontakt: e-mail:

bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel”)

ENVICONS, s.r.o.

Sídlem: Hradecká 569, 533 52 Pardubice - Polabiny

IČ: 27560015

Za níž jedná:

Kontakt:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel”)

I.

Předmět a účel díla

1. Předmětem díla je závazek zhotovitele zpracovat na svůj náklad a nebezpečí pro
Objednatele studii proveditelnosti „ Revitalizace Kozelské tůně" (dále jen „Dílo").
Výstupem bude tištěná verze dokumentace v počtu 2 pare a elektronická verze
v počtu 1 CD. Objednatel se zavazuje Dílo převzít podle níže uvedených článků této
smlouvy a zaplatit za Dílo cenu stanovenou v článku III. této smlouvy.

2. Účelem Díla je, aby toto sloužilo jako řádný podklad Objednatele pro další stupně
dokumentace.

1



II.

Místo, doba a způsob plnění a předání díla

1. Smluvní strany se dohodly na době plnění díla do 10.4.2020. O předání Díla bude mezi
smluvními stranami sepsán předávací protokol podepsaný zástupci obou smluvních
stran.

2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel zpracuje Dílo podle platných právních
předpisů, současných technických norem a metodických pravidel.

3. Zhotovitel je při provádění Díla vázán také písemnými příkazy Objednatele týkajícími se
způsobu provádění Díla; Zhotovitel je v tomto případě povinen Objednatele na
nevhodnost příkazu bez zbytečného odkladu písemně upozornit, a to nejpozději do
začátku plnění Díla podle tohoto příkazu. V případě, že nevhodný příkaz brání
Zhotoviteli v řádném provádění Díla, je Zhotovitel oprávněn provádění Díla přerušit do
doby změny nebo zrušení Příkazu Objednatelem nebo má právo od smlouvy odstoupit;
o dobu, po kterou bylo Dílo z tohoto důvodu přerušeno, se prodlužuje doba plnění Díla
stanovená v odst. 1 tohoto článku. Zhotovitel má právo na úhradu nákladů spojených
s přerušením Díla podle předchozí věty. V případě, že Objednatel trvá na zpracování
Díla podle nevhodného příkazu Objednatele, nemá práva z vady Díla vzniklé pro
nevhodnost příkazu.

III.

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně Díla ve výši 96 000,00 Kč (slovy
devadesátšesttisíckorunčeských bez DPH. Zhotovitel je plátcem DPH. Při sazbě 21%
DPH činí 20 160,00 Kč, cena díla s DPH je ve výši 116 160,00 Kč.

2. V ceně Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele na zabezpečení činností a
úkonů, které jsou součástí předložené nabídky; tím není dotčeno ustanovení článku II.
odst. 3 věta třetí.

3. Objednatel zaplatí cenu Díla Zhotoviteli na jeho bankovní účet uvedený v záhlaví do 30
dnů od předání.

Cena díla bude hrazena fakturou:

a) Platba ve výši 96 000,- Kč + DPH bude uhrazena po dokončení díla. Smluvní strany se
dohodly, že k tomu datu dochází k uskutečnění dílčího zdanitelného plnění a
zpracovatelem bude vystavena faktura - daňový doklad. Zhotovitel k tomuto datu
předá Objednateli dokumentaci v počtu pare dle čl. 1.1.

4. DPH bude fakturováno podle daňového zákona platného v den fakturace.
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IV.

Kontrola díla

1. Smluvní strany se dohodly na kontrole Díla, která bude provedena na kontrolním dni. Kontrolní
den svolá Zhotovitel. O jeho průběhu bude sepsán písemný záznam podepsaný zástupci obou
smluvních stran. Ostatní komunikace bude probíhat dle dohody elektronicky.

2. Pokud z výsledku zjištění vyplyne, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, je Zhotovitel zajistit na
své náklady nápravu a provedení Díla v přiměřené dodatečné době. Nezjedná-li Zhotovitel v této
době nápravu Díla a postup Zhotovitele vede nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je
Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

V.

Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Záruka za kvalitu provedení díla je 24 měsíců ode dne převzetí.

2. V případě nedodržení termínu odevzdání díla bude účtována sankce ve výši 0,1% z celkové ceny
za každý den prodlení.

3. Právní vztahy smluvních stran, které tato smlouva výslovně neupravuje, se řídí zákonem č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

4. Smluvní strany se zavazují k vzájemné součinnosti směřující k dosažení účelu této smlouvy.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvojím provedení, každé s platností originálu, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží po jednom pare.

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněným zástupcem poslední
smluvní strany

V Neratovicích Ji. i ?oio V Pardubicích dne

Ing. Roman
starosta města jednatel společnosti

„Objednatel'1 „Zhotovitel"

Příloha: nabídka zhotovitele na zpracování studie proveditelnosti

Polabmy
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REVITALIZACE KOZELSKÉ TŮNĚ

kalkulace nabídkové ceny předprojektové přípravy / studie proveditelnosti
jednotka jednotkovácenamnožství cena celkem

Analytická ťSást, zajištění podkladů 74 300
pořízení mapových a datových podkladů, terénní rekognoskace, fotodokumentace celek 14 000 1 14 000
zpracování dat - vizualizace mocností sedimentů v ploše ramene výpočet obiemu sedimentů DMR hod 850 32 27 200
odběry a rozbory vzorků sedimentu akreditovanou laboratoří celek 28 000 1 28 000
doporučení těch. a prostorového řešení mezideponování (odvod, laguny) a deponování sedimentu hod 850 6 5100

Návrhová íást, závěrečná zpráva 21 700
ideový návrh opatřeni - zjednodušená situace, zpráva hod 850 19 16 150
prezentace a projednání s objednatelem a návrh dalšího postupu pokračování proiektu hod 850 3 2 550
kompletace, reprografie, režie celek 3 000 1 3 000

Souhrn ceny v Kč bez DPH 96 000
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