Smlouva o dílo
(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)
Evidenční číslo objednatele:
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele:

D952170017
119150002, 119141002
1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Název:
Adresa sídla:
Statutární orgán:
Zástupce pro věci technické:

Povodí Labe, státní podnik
Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03
Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ,
Ing. Martin Oliva, tel. 725 393 027, technický dozor stavebníka
(TDS),

IČ:
70890005
DIČ:
CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel:
495 088 111
Fax:
495 407 452
E-mail:
labe@pla.cz
(dále jen jako „objednatel“)
1.2. Zhotovitel:
Název:
Adresa sídla:

ZVČ, s.r.o.
Hradec Králové, Bratří Štefanů 499, PSČ 500 03

Statutární orgán:
Josef Gall, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Josef Gall
Zástupce pro věci technické: Jozef Barkóci, stavbyvedoucí
IČ:
25292315
DIČ:
CZ25292315
Bankovní spojení:
Equa bank, a.s., č. ú: 1014274373/6100
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 13543
Tel:
495 510 657
Fax:
E-mail:
zvc.hk@zvcsro.cz
(dále jen jako „zhotovitel“)
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2.

Úvodní ustanovení

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 02.02.2017
pro veřejnou zakázku nazvanou „Mrlina, Budiměřice - Rašovice, oprava koryta“.
2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení
zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracovanou v roce 2016 společností Multiaqua s.r.o., se sídlem Veverkova 1343, 500 02
Hradec Králové, zodpovědný projektant Ing. Tomáš Klikar (dále jen „projektová dokumentace“).
2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem
třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč.
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby
bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění
pod částku uvedenou v předchozí větě.
3.

Předmět smlouvy

3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „Mrlina, Budiměřice - Rašovice, oprava koryta“
Dílo je rozděleno na dvě akce:
119150002 Mrlina, Budiměřice - Rašovice, odstranění nánosů, ř. km 4,050 - 6,642
119141002 Mrlina, Budiměřice, obnova koryta a hrází, ř. km 4,05 – 7,20
podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.
4.

Doba plnění díla

4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací.
4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: březen - duben 2017
4.3. Termín dokončení díla je: nejpozději do 30. 11. 2017
5.

Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena
smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou
nabídkou zhotovitele ze dne 02.02.2017. Celková cena za provedené dílo je stanovena
dohodou smluvních stran takto:
Celková cena bez DPH činí 5 296 361,- Kč,
slovy: pětmilionůdvěstědevadesátšesttisíctřistašedesátjedna korun českých bez DPH.
5.2

Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na každou akci
samostatně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovi-
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tel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího
po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený
technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí
do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.
6.
6.1

Bankovní záruka

Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záruky za provedení díla v souladu se zněním čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchodních podmínek na zhotovení stavby ze dne 1. 1. 2017. Objednatel potvrzuje podpisem
smlouvy převzetí listiny.
7.

Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto
smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, zejména pak:
 Závazné stanovisko odboru životního prostředí vydané MěÚ Nymburk
dne 20. 2. 2016 pod č.j.: 100/7078/2016/Šan,
 Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný odborem životního prostředí MěÚ Nymburk dne 1. 9. 2015 pod č.j. 100/37982/2015,
 Souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru vydaný odborem životního prostředí MěÚ Nymburk dne 4. 2. 2015 pod č.j. 100/3239/2015,
 Rozhodnutí o udělení výjimky ze zákazů uvedených v ust. §50 odst. 2 zákona
č.114/1992 Sb. vydané odborem životního prostředí a zemědělství Krajského
úřadu Středočeského kraje dne 9. 7. 2015 pod č.j. 082887/2015/KUSK,
 Rozhodnutí o změně rozhodnutí vydané odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje dne 10. 8. 2016 pod č.j.
104751/2016/KUSK,
 Závazné stanovisko k zásahu do VKP vydané odborem životního prostředí
MěÚ Nymburk dne 20. 1. 2015 pod č.j. 100/3243/2015/Ber.
7.2. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení
stavby ze dne 1. 1. 2017.
8.

Zvláštní ustanovení

8.1. Zhotovitel si je vědom, že akce bude realizována částečně na historických protipovodňových hrázích náchylných na poškození pojezdem těžké techniky. Této skutečnosti
zhotovitel přizpůsobí způsob provádění prací.
8.2. Doklady o množství vytěženého materiálu uloženého na pozemky objednatele budou
jako podklad pro fakturaci potvrzeny zástupcem provozovatele.
8.3. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby
neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
 čl. 2 Všeobecné povinnosti zhotovitele odst. 2.3.a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce, body 4., 5.,
 čl. 2 Všeobecné povinnosti zhotovitele odst. 2.3.f) Ostatní podmínky, bod 34.,
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čl. 12. Předání díla, odst. 12.2., body c), e), f), m)
čl. 14. Odstoupení od smlouvy, body 14.3. a 14.4.
9.

Závěrečná ustanovení

9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:
 v této smlouvě,
 v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
 v nabídce vítězného uchazeče.
 Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou
přednost v pořadí výše stanoveném.
9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě
obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této
smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné,
účinné a vymahatelné.
9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými
podpisy.
9.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne .................

...................................
Ing. Marián Šebesta,
generální ředitel

......................................
jméno oprávněné osoby
funkce
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