Město Mělník
Náměstí Míru 1
276 01 Mělník
IČO: 002 37 051

V Praze, 18. března 2021

Bankovní záruka č. GOBG421000800
Byli jsme informováni našimi klienty, obchodní společností ZEPRIS s.r.o., se sídlem Praha 4, Mezi vodami
639/27, PSČ 14320, IČO: 251 17 947 (dále jen „ZEPRIS s.r.o.“) a obchodní společností VPK Suchý s.r.o.,
se sídlem Komenského nám. 12, 281 44 Zásmuky, IČO: 270 85 201 (dále jen „VPK Suchý s.r.o.“), že jako
společníci společnosti s názvem: „Společnost Z+V Vehlovice“ (dále společně jen „Zhotovitel“) hodlají
uzavřít s Vámi jako Objednatelem SMLOUVU O DÍLO (dále jen “Smlouva”), jejímž předmětem je provedení
stavebních prací včetně dodávek a služeb pro provedení stavby s názvem: "Vehlovice-dostavba
kanalizace 2. stavba, část A" a "Vehlovice-dostavba kanalizace 2. stavba, část B" (dále jen „Dílo“)
v celkové ceně Díla CZK 99.700.756,06 (bez DPH).
Podle podmínek Smlouvy Vám má Zhotovitel poskytnout bankovní záruku za řádné provedení Díla,
zajišťující řádné plnění smluvních podmínek v době realizace Díla ve výši 3 % z celkové ceny Díla, tj.
CZK 2.991.023,00.
V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi vystavujeme tímto my, Česká spořitelna, a.s., se sídlem
Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 452 44 782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, z příkazu a na účet ZEPRIS s.r.o. a VPK Suchý s.r.o. ve
Váš prospěch neodvolatelnou, nevypověditelnou bankovní záruku za řádné provedení Díla (dále jen
„Záruka“) až do maximální výše
CZK 2.991.023,00
slovy: Dvamilionydevětsetdevadesátjedentisícdvacettři 00/100 koruny české
(dále jen „Zaručená částka“)
a zavazujeme se tímto vyplatit Vám, na Vaši první písemnou žádost (dále jen „Žádost“), bez námitek
vyplývajících ze Smlouvy a bez přezkoumání předmětného právního vztahu, na Vámi uvedený účet,
jakoukoliv částku až do maximální výše Zaručené částky. K Vaší Žádosti musí být přiloženo Vaše písemné
prohlášení, že Zhotovitel nesplnil své povinnosti spočívající v řádném provedení Díla v souladu
s podmínkami Smlouvy a/nebo neuhradil smluvní pokutu či jinou peněžitou povinnost, na niž Vám ze
Smlouvy vznikl nárok (dále jen „Prohlášení“). Spolu s Vaší Žádostí musí být předložena kopie uzavřené
Smlouvy. Při každém dalším uplatnění této Záruky není opětovné předložení Smlouvy nutné.
Žádost a Prohlášení, případně spolu s kopií uzavřené Smlouvy, nám musí být doručeny na naši adresu
Česká spořitelna, a.s., Financování obchodu, Bankovní záruky, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
v listinné formě, musí být podepsány osobami plně oprávněnými jednat za Vás a podpisy na Žádosti
a Prohlášení musí být ověřeny Vaší bankou nebo opatřeny úředním ověřením pravosti podpisů.
Žádost a Prohlášení nám může být doručeno též v elektronické formě prostřednictvím datové schránky,
podepsané za Vás uznávaným elektronickým podpisem.
Výše Záruky se snižuje o každou námi provedenou platbu ze Záruky. Vyplacením celé výše Zaručené částky
Záruky zaniká.
Záruka je platná do 31. prosince 2022 (dále jen „Datum ukončení platnosti“) a eventuální nároky z ní musí
být uplatněny u naší banky nejpozději v tento den, pokud naše povinnosti ze Záruky nezanikly v souladu
s touto Zárukou dříve.
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Naše povinnosti ze Záruky zanikají také v případě, jakmile obdržíme Vaše prohlášení, jímž nás zprostíte
záručních povinností (dále jen „Prohlášení o zproštění povinností“).
Prohlášení o zproštění povinností musí být podepsáno osobami oprávněnými jednat za Vás a musí nám být
doručeno:
(i) v listinné formě na naši adresu Česká spořitelna, a.s., Financování obchodu, Bankovní záruky,
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, přičemž podpisy na Prohlášení o zproštění povinností musí být
ověřeny Vaší bankou nebo úředně, nebo
(ii) v elektronické formě, podepsané uznávaným elektronickým podpisem, prostřednictvím datové
schránky, nebo
(iii) v elektronické formě, opatřené uznávaným elektronickým podpisem, na naši e-mailovou adresu:
bankovnizaruky@csas.cz.
Žádost, Prohlášení nebo případné Prohlášení o zproštění povinností doručené nám do datové schránky se
považují za doručené dle podmínek uvedených v § 17 z.č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech
a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
Právo uplatnit Záruku a právo na plnění ze Záruky nesmí být postoupena. Právo na plnění ze Záruky nesmí
být zastaveno.
Záruka se řídí českým právním řádem. Místně příslušný soud je v Praze.
Česká spořitelna, a.s.
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