
Smlouva o dĺlo

l.
Smluvnĺ strany

Zhotovitel:

Královéhľadecká provoznĺ, a.s

se sídlem V. Nejedlého B93, 500 03 Hradec Králové
ll 27461211
Dll: C227461211
zapsaný v obchodním rejstřĺku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,
vloŽka č. 2383
zastoupený:
ve věcech smluvních lng. Tomášem Hosou, provozním ředitelem

(dále jen KHP)

d

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Paľdubice, a.s.

se sldlem Teplého 2014, 530 02 Pardubice
lČ: 60108631
DlČ: CZ60108631
zapsaný v obchodnĺm rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B'
vloŽka č. 999
zastoupený:
ve věcech smluvních lng. Josefem Fedákem, místopředsedou představenstva,

(dále jen VAK Pce)
il.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je zävazek zhotovitele provést dílo pro objednatele dle specifikace
v následujících článcích smlouvy a v samostatných přÍlohách smlouvy a povinnost objednatele za
podmínek dále uvedených ve smlouvě zaplatit zhotoviteli úhradu za provedenídíla'
Předmětem dĺla je dodávka a provedení rozboru vyčištěných odpadních vod. Rozsah a počet ľozborů
je specifikován v příloze č. 1 této smlouvy.

ilt.
Doba a místo plnění

odběr aanalýzy vzorků budou po uzavřenĺ smlouvy zahájeny od 1' 1' 2017 vtermínech uvedených
v pŕiloze č,'2.
Místem odběru vzorků je BtoV RybitvÍ odtok vyČiŠtěných odpadnÍch vod. Pokud dojde ke změně
termínu odběru, oznámí pověřený pracovník objednatele tuto změnu zhotoviteli telefonicky a potvrdĺjĺ
emailem nejméně 5 pracovních dnů předem.



tv.
Práva a povinnosti smluvnĺch stran

Zhotovitel zajistĺ dle harmonogramu (přÍloha č. 2 této smlouvy) odběr vzorků a jejich analýzu. Zhotovitel
je oprávněn poużÍt k analýze vzorkŮ subdodavatelské laboratoře.

V.
Gena a způsob úhrady

Ceny za analýzy jsou smluvnÍ, jsou stanoveny pro jednotlivé rozsahy rozborů. Ceník je přílohou č. 3 této
smlouvy. Zhotovitel sĺvyhrazuje právo změnit ceny v případě změny ceníku subdodavatelské laboratoře
a to s Účĺnnostíod data změny, objednatels takovou změnou vyslovuje souhlas.
Faktury budou zhotovitelem vystavovány se splatností 14 dnů ode dne doručení objednateli a to
jedenkrát měsÍčně'
Datum uskutečnění zdanitelného plněníje datum odběru vzorku'
Pokud bude objednatel v prodlenÍ s úhradou ceny dle vystavené a doručené faktury, je zhotovitel
oprávněn za każdý den prodlenÍ poŽadovat smluvnĺ pokutu ve výši 0,5 o/o z fakturované částky

vt.
Zvláštní ujednánĺ

Zhotovitel se zavazuje provádět stanoveníjednotlivých ukazatelů metodami, které splňují poŽadavky
obecně záv azný ch před pisů.

VII.
Závěrečná ustanovení

Smlouva je uzavřena na dobu určitou od 1. 'l.2017 do 31. 12.2017. KaŽdá ze smluvn[ch stran je
oprávněna smlouvu kdykoli vypovědět. Pĺsemná výpověd' musí být doručena druhé smluvní straně.
Výpovědní lhůta činí tři měsíce a počĺná běŽet ode dne, kdy byla výpověd' druhé smluvní straně
doručena.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stľan.
Tato smlouva je vyhotovena Ve dvou stejnopisech, z nichŽ kaŽdá ze smluvních stran obdrŽĺ po jedné.
Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými a číslovanými dodatky ke smlouvě, schválenými
a podepsanými oprávněnými zástupci účastníků smlouvy.
Smluvnĺ strany prohlašují, Že je jim znám celý obsah smlouvy a obsah příloh smlouvy a że tuto smlouvu
uzavřely na základě své svobodné aváżné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojujísvoje podpisy.

1. Rozsah a počet vzorků
2' Harmonogram odběrů
3. CenÍk jednotlivých typů vzorků
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Přĺloha č. 1 Rozsah a počet vzorků

Rozsah Stanovované ukazatele
1 N-NO3, N-NO2, N-NH4, Nanorq, Ncelk, Pcelk, C10-C40
2 BSKS, NL, RL, RAS, CHSKCT, pH, TOC
3 AoX, Hg, Zn,Cu, Crcelkový, Ni
4 Anilin, suma dichĺoranilĺnv, 2'4,6{rimethvlanilin, N-ethvlanilĺn
5 Fenoly
A ZruŠeno - přesunuto
B 1,2-dichloretan, naftalen, 2-naftol, 2.chloranilin, 3+4-chloranilin, suma

chloraniliny, 3,4-dichloranĺlin, 2-nitrotoluen, 3-nitrotoluen, 4-nitrotoluen, suma
nitrotolueny, 2,4-dinitrotoluen, 2,6-dinitrotoluen, Suma dinitrotolueny, 1,2-
dichlorbenzen, 1,3-dichlorbenzen, 1,4-dichlorbenzen, suma dichlorbenzeny, Cd,
Pb, benzen, suma 1,3- + 1,4- xylen, suma xyleny, dichlormetan, trichlormetan,
tetrachlormetan' dichloretylen, tľichloretylen, tetrachloretylen, chlorbenzen,
pentachlorbenzen, hexachlorbenzen, hexachlorbutadien, alfa HCH, beta HCH,
etvlbenzen, suma kresolv. nitrobenzen



Příloha č' 2. Harmonogram odběrů

Rozsah 1 dvakrát týdně
Rozsah 2 dvakrát týdně
Rozsah 3 dvakrát týdně
Rozsah 4 dvakrát týdně
Rozsah 5 jednou týdně

Vzorky budou odebĺrány ve vŠedních dnech a to v útery7 a ve Ötvrtek

Rozsah B celkem 6 krát ročně

Tyto vzorky budou odebÍrány ve Ötvrtek



Příloha č. 3 Ceny rozborů

Cenazadopľavu zarckčiní 65 000 Kč.

Celková cenazakánky činí l 075 74I Kč.

Rozsah Cena iedn. v Kč Počet za rok Cena celkem Kč
1 1929 104 200 658
2 851 104 BB 546
3 5576 104 579 894
4 1627 52 84599
A zrušeno 5343 20 117 860
B 9507 6 57044


