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SMLOUVA o DiLo

,,Mélnické Vrutice — obnova rozvadééfl na vrtech“
uzavfena podle § 2586 — 2635 Obéanského zékoniku (":islo 89/2012 Sb. v platném znéni

Cislo smlouvy u objednatele: R-498/20
Cislo zakézky: |0520105
Cislo smlouvy u zhotovitele: 31.965.20

1. SMLUVNi STRANY
1.1. Objednatel: Vodérny Kladno — Mélnik, a.s.

Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: zapséna v obchodnim rejstfiku u Méstského soudu v Praze, oddil B,

vloika 2380
ICC: 46356991
DIC: CZ46356991
Zastoupeny: Ing. Josefem Zivnflstkem, feditelem spoleénosti

Zmocnénec pro smluvni jednéni:

Zmocnénec pro technické jednéni:

Bankovni spojeni:
Cislo Uétu:

Déle jen objednatel na strané jedné

a

1.2. Zhotovitel: INGOS s.r.o.
se sidlem K Nouzovu 2090, 143 00 Praha 4
Registrace: zapséna v obchodnim rejstfiku u Méstského soudu v Praze, oddil C,

vloika 40849
ICO: 64580903
DIC: CZ64580903
Zastoupeny: Mgr. Ditou Radimskou ,jednatelem spoleénosti

Bankovni spojeni:
Cislo Uétu:

Zmocnénec pro smluvni jednéni:

Zmocnénec pro technické jednénl’:
z

Déle jen zhotovitel na strané druhé.
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PREDMET DiLA
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svfij néklad a nebezpeél' pro objednatele dilo:

,,Mélnické Vrutice — obnova rozvadééi’l na vrtech“
Zhotovenim stavby se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni véech stavebnich
a montéinich praci a konstrukci, véetné dodévek potrebnych materiélfl a zafizeni nezbytnych pro
Fédné dokonéem’ dila, déle provedem’ véech éinnosti souvisejicich s dodévkou stavebnich praci
a konstrukcf, jejich: provedeni je pro fédné dokonéeni dila nezbytné.
Rozsah dila je definovén pfilohou 6. 1 (nabidkovy rozpoéet) smlouvy o dilo.
Piedmétem plnéni smlouvy 1e obnova rozvadééfl na stévajicich objektech vrtCI
v prameniéti Mélnické Vrutice — Repinsky dill.
Piedmétem plnéni dila je:

- Kompletm’ obnova rozvadééovych skfini véetné Fizeni éerpadel frekvenénl’mi méniéi.
Cerpadla budou mit moinost mistm’ho a délkového ovlédéni. Rozvadéée budou mit
vystupy signélfl pro ridici systém o stavu éerpadel, svodiéfi, vypadku napéti.

- Demontéie stévajl'ciho zafizeni.
- Elektromontééni a montéinl’ préce, pfipojeni kabeléie.
- Nezbytné nutné stavebni Upravy a Wkopové préce.
— Ekologické likvidace.
- Uvedenr’ do provozu, sefizeni, méreni a zkouéka provozu.
- Doprava.
- Wrobni projektové dokumentace véetné skuteéného provedeni.

Zhotovitel je oprévnén provést jakékoli rozéifeni pfedmétu dila nad rémec sjednany v této
smlouvé (vicepréce) pouze na zékladé pisemného dodatku k této smlouvé podepsaného
objednatelem a zhotovitelem, jejimi pfedmétem bude dohoda objednatele a zhotovitele o
rozsahu téchto vicepraci, obsahujicr’ jejich seznam, cenu a popis zpflsobu jejich provedeni
(smluvni strany vyslovné v souladu s ustanovenim § 564 obéanského zékoniku vyluéujl’ uzavi‘eni
takové dohody v jiné formé nei pisemné).

éAs A Misro PLNENi
Terminy zahéjeni a dokonéeni plnéni predmétu dila:
- Zahéjenl' plnéni pfedmétu dila: 1. 10. 2020
— Dokonéenr’ plnéni predmétu dila: 31. 5. 2021

Misto plnéni: Prameniété Mélnické Vrutice — Repinsky dl'Jl

CENA DiLA
Smluvni cena dila je sjednéna podle § 2 zékona é. 526/1990 8b., 0 cenéch, je bliie
specifikovéna v Pfiloze é. 1 — rozpoéet zhotovitele, které tvorl' nedilnou souéést této smlouvy,
a odpovidé sjednanému pfedmétu dila k této smlouvé.

Celkové cena bez DPH 1 330 284,00 KI:
DPH 21 % 279 359,64 K6
Cena celkem véetné DPH 1 609 643,64 Kt":
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4.2 Cena dila uvedené v bodé 4.1 této smlouvy je cena nejvyée pfipustné a platné p0 celou dobu
realizace dl’la a bude zahrnovat provedeni véech stavebnich praci véetné dodéni veékerého
materiélu a zafizenl', veékerych vyrobnich a dopravnich nékladfl, nezbytnych pro fédné
provedeni dila (kupni cena materiélu a tyto néklady jsou souéésti ceny dila dle Pfilohy (E. 1 této
smlouvy), veékeré néklady zhotovitele, souvisejici s realizaci dila, provedenim véech zkouéek a
testfl, prokazujicich dodrieni pfedepsané kvality a parametrfl dila a zajiéténim daléich dokladfl,
pfedpisfl apod.. které zhotovitel zajisti pro uspéény prfibéh pfejimaciho fizem’. Vcené jsou
zahrnuty i pfi’padné poplatky za cla, licence, vyuiiti patentfl, pfeklady do 6eského jazyka, know-
how atd.

4.3 Zhotovitel timto prohlaéuje, 2e v souladu s ustanovenim § 2620 odst. 2 obéanského zékoniku
na sebe pfebiré nebezpeéi zmény okolnostl' na cenu dila.

4.4 Dohodnutou cenu Ize ménit pouze pisemnou dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem za
podminek stanovenych touto smlouvou. Smluvni strany zérovefi timto vyslovné vyluéuji jinou
formu.

5. PLATEBNi PODMiNKY
5.1 Smluvni strany se dohodly, 2e cena dila podle 6|. 4 této smlouvy bude zaplacena na zékladé

diléi fakturace po provedeni ucelené éésti dila a jeho pfedéni objednateli bez vad a nedodélkfi,
a to na zékladé faktury — dafiového dokladu vystaveného zhotovitelem se splatnosti 30 dni 0d
jejiho doruéeni objednateli. Zhotovitel nenf oprévnén tuto fakturu — dafiovy doklad vystavit drive,
nei bude dl'lo (nebo jeho ucelené dilél’ éést) zhotoveno a pfedéno objednateli bez vad a
nedodélkfi.

6. KONTROLA OBJEDNATELE

6.1 Objednatel je oprévnén prostfednictvim povéfenych osob kontrolovat provédéni dila.
Objednatel (resp. jim povéfené osoba) bude kontrolovat zejména to, zda jsou préce provédény
podle schvélené nabidky, smluvnich podminek, technickych norem a ostatm’ch pfedpisfl a
vsouladu s rozhodnutl'm dotéenS/ch orgénfl stétni sprévy. Na nedostatky zjiéténé v prfibéhu
praci upozorni zhotovitele pisemné.

6.2 Zjisti-Ii objednatel, 2e zhotovitel provédi dilo vrozporu se svymi povinnostmi, je oprévnén
pisemné iédat po zhotoviteli provédéni dila fédnym zpflsobem. Jestliie tak zhotovitel neuéini
ani v pfiméfené Ihflté k tomu poskytnuté, je objednatel oprévnén odstoupit od této smlouvy.

7. ZARUKA ZA mm
7.1 Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zéruku za jakost dila v délce 36 mésicfl.

Zéruéni doba poéiné béiet okamiikem pfedéni a pfevzetl' dila objednatelem dle bodu 9.1.

7.2 Uvedené zéruky platl' za pfedpokladu, 2e provoz zaFizeni splfiuje podminky dodévkové
dokumentace zhotovitele. Zhotovitel neposkytuje zéruky za prokazatelné po§kozeni nevhodnou
manipulaci vinou objednatele.

7.3 Zéruém’ doba na reklamovanou éést dila se prodluiuje o dobu poéinajici datem uplatnéni
reklamace a konéici dnem odstranéni vady zhotovitelem.

7.4 Zhotovitel je povinen béhem zéruéni Ihflty na svou odpovédnost a néklady odstranit ve t'Ité 30
dnL'I reklamované vady, nebude—Ii mezi smluvnimi stranami pisemné dohodnuto jinak (smluvni
strany zérovefi timto vyluéuji jinou formu). Neodstrani-Ii zhotovitel objednatelem vytknutou
reklamovanou vadu ve vyée uvedené IhCIté ode dne jejiho oznémem’, je objednatel oprévnén
uplatnit pfiméfenou slevu z ceny dila nebo zadat odstranénl' této vady tfetl’ osobé na néklady
zhotovitele.
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7.5 Jestliie reklamované vady nemohou byt odstranény, mé objednatel prévo iédat slevu z ceny.
Poskytnuti slevy mflie bf/t smluvnimi stranami dohodnuto i vjinYch pfipadech, jestliée byprovedem’m oprav vznikly provozni obtiie. nebo si tyto opravy vyiédaly dalél’ investiéni néklady.

7.6 Zhotovitel se zavazuje odstranit kaidou vadu zjiéténou v za’ruéni dobé nejpozdéji do 30kalendéinich dnL'I ode dne jejiho oznémeni objednatelem zhotoviteli (jde-Ii o zévady, které bymohly zpfisobit ekologické ékody, nebo ékody na majetku tfetich osob, zhotovitel zahéji précena jejich odstraném’ bez zbyteéného odkladu po jejich oznémeni objednatelem). Neodstrani-li
zhotovitel objednatelem vytknutou vadu ve vyée uvedené lhflté ode dne jejI’ho oznémeni, jeobjednatel oprévnén uplatnit pfiméfenou slevu z ceny dila nebo zadat odstranéni vady tfetiosobé na néklady zhotovitele.

8. KONTROLA A PqApéNi ZKOUéEK v PRUBEHU ZHOTOVENi DiLA A PRIJEHO DOKONCENI
8.1 Dosaieni pfedepsanych parametrfl a kvality prokéie zhotovitel L'Ispééné provedenymizkouékami, testy a kontrolami.
8.2 Neuplatni se.

8.3 V pfl’padé opakované kontroly, zkouéky nebo testu z dflvodfl, které leil' na strané zhotovitele,
hradi néklady na jejich opakovéni zhotovitel.

9. PREDANi A PREVZETi DiLA
9.1 Zhotovitel je povinen pfedat pfedmét dila v misté, kde je dl’lo zhotovovéno, se véemi pfisluénymidoklady nejpozdéji vterminu uvedeném vél. 3 odst. 3.1 této smlouvy. Objednatel je povinen

poskytnout pFi pfedéni pfedmétu dila potFebnou souéinnost a pfedmét dila na vyzvu pFevzit, a to ipfi jeho vadéch a nedodélcich, které nebréni uiivém’ dila.
O pfedénl' a pfevzetl' dokonéeného dila sepiéi smluvni strany protokol.

9.2 Objednatel vyzve zhotovitele k zahéjeni plnéni pfedmétu dila nejméné 2 pracovni dny pfedem.
9.3 Zhotovitel vyzve objednatele kpfevzetl' dila pisemné nejméné 3 pracovni dny pfedem.Zhotovitel souéasné svyzvou pfedé objednateli doklady dle této smlouvy. nedohodnou-Ii se

smluvni strany pisemné jinak.
9.4 Smluvnl' strany se dohodly, ie vady a nedodélky, které nebréni nebo neomezuji uiiti dila k déelu

dohodnutému vtéto smlouvé, nejsou pfekéikou pfedéni a pfevzeti dila. Zhotovitel je povinen
takové vady a nedodélky popsané v pfedévacim protokole odstranit do doby v ném sjednané
s pfihlédnutim k povaze jednotlivych vad a nedodélkfl. Objednatel je oprévnén odmitnout pfevzeti
dila pouze v pfipadé, 2e se pfi pFejI'macim fizeni zjisti vady a nedodélky, které prokazatelné
objektivné bréni uiiti dila k Liéelu sjednanému v této smlouvé.

9.5 Odstranéni vad a nedodélkL": dila zjiéténych vrémci pfejimaciho fizeni bude potvrzeno
protokolem podepsanym objednatelem a zhotovitelem.

1o. RIZIKA A POJIéTENi
10.1 Zhotovitel nese odpovédnost za pfipadné odcizeni, poékozenf a zniéeni materiélu, zafizeni.

mechanism”; a pomflcek, jakoi i za rozpracovanou nebo vybudovanou éést dila. a to a2 dookamiiku pfevzeti dila objednatelem.
10.2 Zhotovitel rovnéi odpovidé za ékody na dile, dal§Im majetku objednatele a na zdravi a majetku

tfetich osob vzniklé v souvislosti s plnénim této smlouvy. Vedle obecné odpovédnosti véetnéodpovédnosti za ékodu zpfisobenou jeho provozni éinnostl', odpovidé zhotovitel i z titulu zvléétni
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odpovédnosti (zejména odpovédnost za ékodu zpflsobenou provozem dopravnich prostfedkfi,
provozem zvléét’ nebezpeénym apod.).

10.3 Zhotovitel prohlaéuje, 2e mé sjednéno odpovidajici pojiéténi za rizika a ékody uvedené v él.10.1
a 10.2 ve vyéi 20 000 000.— Ké u spoleénosti Kooperativa pojiét’ovna, a.s., Vienna Insurance
Group a to po celou dobu plnéni zakézky.

11. SMLUVNi POKUTY
11.1 V pfl’padé, 2e zhotovitel nedodrii termin dokonéem’ dila dle él. 3.1 této smlouvy, mé objednatel

prévo Uétovat smluvni pokutu ve vyéi 0.5 % z ceny dila za kaidy kalendéfni den prodlenl'.
11.2 Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky éi vady uvedené v protokolu o piedéni a pfevzeti dila ve

sjednaném terml’nu podle élénku 9. odst. 9.4 této smlouvy, mé objednatel prévo L'Iétovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vyéi 10 000,- K6 za kaidy nedodélek (3i vadu, u nichi je v prodleni,
a 2a kaidy den prodleni.

11.3 V pfipadé, 2e zhotovitel neodstrani reklamované vady zjiéténé vzéruéni Ihflté ve sjednaném
terminu podle élénku 7. odst. 7.4 této smlouvy, mé objednatel prévo L'Iétovat smluvni pokutu ve
vyéi 10 000,— Kt”: za kaidou vadu a den prodleni.

11.4 Pokud bude objednatel v prodleni s Uhradou oprévnéné vystaveného danového dokladu, zaplati
objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve vyéi 0,5 % z neuhrazené a splatné ééstky za kaidy
kalendéfni den prodleni.

11.5 Zaplacenl'm smluvnich pokut nejsou dotéeny néroky smluvnich stran na néhradu ékody.

12. VLASTNICTVi KE ZHOTOVOVANEMU DiLU
12.1 Vlastnické prévo k pfedmétu dila pfechézi ze zhotovitele na objednatele okamiikem pfedéni

pfedmétu dila objednateli (él. 9 odst. 9.1 této smlouvy).
12.2 Nebezpeéi za ékody na zhotovovane’m dile pfechézi ze zhotovitele na objednatele okamiikem

pfedéni pfedmétu dila objednateli (6|. 9 odst. 9.1 této smlouvy).

13. zAvéReéNA USTANOVENi
13.1 Dnem podpisu smlouvy o dilo pozbyvajici platnost véechna pfedchozi ujednéni o této smlouvé.

Jakékoliv zmény nebo doplnéni této smlouvy jsou moiné pouze formou pisemného dodatku,
podepsaného obéma smluvnimi stranami. Smluvni strany zérovefi timto wluéujl' jinou formu.

13.2 Zhotovitel neni oprévnén pfevést bez pisemného souhlasu objednatele své préva a zévazky,
vyplyvajl'ci ze smlouvy o dilo na tfeti osobu. Smluvni strany zérovefi timto vyluéuji jinou formu.

13.3 VpFipadé, ie v prflbéhu realizace pfedmétu této smlouvy bude zhotovitel z dflvodfi na své
strané s pfedénim dila o vice nez 2 mésice nebo nebude dodriovat technologickou kézefi a
ohroiovat tak kvalitu provédéného dila. mé objednatel prévo odstoupit od smlouvy bez néhrady
ékody, které by tim zhotoviteli vznikla.

13.4 Objednatel mflie déle od smlouvy odstoupit pokud:
a) byl zjiétén L’Ipadek zhotovitele,
b) névrh na prohlééeni konkursu byl zamitnut pro nedostatek majetku zhotovitele,
c) zhotovitel vstoupl' do Iikvidace

13.5 Objednatel si vyhrazuje pra’vo v prflbéhu vystavby provédét zmény v technicke’m feéem’ stavby,
které by vedly ke sniieni investiénich nebo provoznich nékladfl. Tyto zmény budou pfedmétem
pisemného dodatku podle bodu 13.1 této smlouvy, ktery je zhotovitel povinen na vyzvu
objednatele bez zbyteéného odkladu s objednatelem uzavfit.
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Tato smlouva je vyhotovena ve tFech stejnopisech splatnostl’ originélu, znichi objednatel
obdrii dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
Nedl’lnou souéésti smlouvy jsou tyto jeji pfilohy:

PFiloha 6:. 1 — rozpoéet zhotovitele

Smluvni strany prohlaéuji, 2e je jim zném cely obsah smlouvy véetné jejl'ch pfiloh, ie sjejl'm
obsahem souhlasi a ie smlouvu uzaviraji na zékladé své svobodné a véiné ville. Na dflkaz této
skuteénosti pfipojuji svoje podpisy.

Tato smlouva nabyvé v souladu s ustanovem’m § 6 odst. 1 zék. 6. 340/2015 8b., 0 zvléétnich
podminkéch 06innosti néktech smluv, uver'ejfiovéni téchto sm/uv a o registru sm/uv (zékon
oregistru smluv), L’Jéinnosti dnem jejiho uvefejném’ v registru smluv. Smluvni strany berou na
védoml', ie tato smlouva i nésledné dodatky podléhaji povinnosti uvefejnéni dle zékona
é. 340/2015 8b., 0 registru smluv. Podpisem této smlouvy smluvnl’ strany bezvyhradné souhlasi
s jejl'm uveFejnénim véetné jejich zmén a dodatkfi v rozsahu poiadovaném éeskym prévnim
fédem.

V Kladné dne 16.9.2020

OBJEDNATEL

Vodérny Kladno/Wlélnik, a.s.
Ing. Josef Zivnflstek, feditel spoleénosti
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V Praze dne 16. 9. 2020

ZHOTOVITEL

INGOS s.r.o.

Mgr. Dita Radimské, jednatel spoleénosti




