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VODOVODY A KANALIZACE PARDU BICE, a.s.

lco'6o1o8631 , oR KS V HK odd|l B, vloŽka sss' olĆ cz6o108631

SMLoUVA o DíLo
číslo: 261173117l21

uzavřená podle s 2586 a násl' zákona ě,.89l2o12 Sb., občanského zákoníku (dále jen oběanský
zákoník).

nedílnou součástĺ smlouvy o dílo jsou, v souladu s $ {75í občanského zákoníku obchodní
podmĺnky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne í. 9' 20í9 (dále také jen oP}' které

jsou přílohou č. í smlouvy o díIo

l. SMLUVNĺ STRANY
1l Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, 3.s.

sídlo: Pardubice _ Zelené předměstĺ, Teplého 2014, Pst 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,
vloŽka 999

zastoupena: lng. Aleš Vavřička - místopředseda představenstva a ředitel společnosti
Ito: 60108631
DlČ: cZ60108631
bankovníspojení: Čsog' a.s.
č.účtu: 

'ffitelefon: Ű-
e-mail: '-*lrrt-.=
ve věcech smluvních oprávněnijménem objednatele jednat:

_.__ _-ĺohní náměsfek
ve věcech tecllňTcłffi-a-ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepisovat:

lucí střediska údrŽby
mooil:

2lZhotovitel: STI BUILDING, s.r.o
sídlo/m ísto podnikání:

spoleěnost je zapsána v oR, Krajský soud v Hradci Králové, spisová znaćka c44563

jejimŹ'jménem jedná: Jan Štoček
lto: 08542104
DlČ: cz085421o4
bankovnĺ spojení: Fio banka, a's.
číslo účtu:
e-mail: ffi
ve věcech .'luunĺ"llo1ffiffiUi zhotovitele jednat a podepisovat:

Jan Štoček
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a
podepisovat: 

Jan Štoček

Vodovody a kanalĺzace Pardubice, a's' I Zelené předměstí, leplého 2014, Pardubice 53002 !

Bankovníspojení cSoB, a.' '-'-
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VODOVODY A KANALIZACE PARDUB ICE..,lČo 60108ô3l, oR Ks V HK oddĺl B, vloŽka sgs, oie-cäb]'

ll. pŘeouĚľ SMLoUVY
1/ Předmětem této smlouvy je závazekzhotovitele řádně a včas provést na svŮj náklad a na svénebezpečí s odbornou peeí oĺlo specifikovane 

-touto 
smlouvoü na 

-strane 
jedné a závaze.objednatele provedené dílo bez vad či n"oóotlrĺ' p rJr)iír'.rplatitzaněj zhotovitelĺ sjednanou cenu,to vše za podmínek stanovených touto smlouvou'' ĺoaĚiare jako ,,dílo;-ńenJ ,,stavoa,,). Zhotovitel sedále zavazuje převést na obj'ednatele vlastńi91,á ;.ji';' p.rava r áiiú 

'" 
päámínek dále uvedenýchv této smlouvě, není-li objedńatel vlastníkem ei ópia'vneným ex lege nebo z podstaty věci.

2lDílem se pro Účeiytéto.smlouv-y rozumí oprava p-odpěrAN 24 a AN 35 na BCoV Pardubice. Dílemse rozumí rovněŽ provedení veškere *"ľľ'"l.ĺii'ňäív p'o provedení díla a zajištění veškeýchpotřebných dokladů a dokumentace k prokázánířádné funkce díla.

3/ Vym-ezení předmětu plnění zakálzky:
Předmětem plnění z.1|áz\v je opravai9dpěr AN 24 a AN 35 na BCOV Pardubice- DemontáŽ míchadla, poolbženĺ, zaoaleniáo ĺoli" a posun do,,bezpeěnévzdálenosti od. místa prováděných prací --

- Zhotovení dočasné_ podpěry láiky; Jěmontáž stávajících sloupů- Zhotovení zd-vojených ocelóvýcn'poopérnýäň proĺlŮ z U14Ov délkách 2 m spovrchovou úpravou zinek | ', --

- Zhotovení nových 4 ks sloupů z trubek 114x4jakost 1.4404,- Zhotovení kotevních deseki tj 1ory z pläcnl jakost l.uoąa ukotvení pomocíchem ické- m a lty a kotevn ích. zav ĺtovýóh-tféi nĺ ĺ o néiěż ;"Ĺ;;i Ä4'- Zhotovení horních kotevnĺch 9:ŤI( s6uÉĺ'z-pucnu it łôň;;Ĺost 1 .4404 adoplnění šroubů neÍez M16 x50iarosiÁi- -
_ Zhotovení zavětrování sloupů_z iroĺlu l-soĺs a kotevních plechů tl. 1omm znerezu jakost 1.4404 a šroubů ľrłĺzxco]áxo.t nł- Doprava materiálu na místo montáŽe, d"pr*" materiálu zĺnkovna- Pasĺvace a mořenĺsvárŮ ' -'-r'--
- Spotřební a svařovací materiál
- Zhotovení lešení - dodavatel
- MontáŽní mechanismy - jeřáb - dodavatel
- Transport demontovańych oĺlt na určeńá místo objednatelem

4l Z dŮvodu odstranění jakýchkoliv budoucích nejasností a nedorozumění smluvní strany výslovněuvádí,.-Že součástí pľeoňetu smlouvy jsou:l zařízení staveniště, - -

o obstarání zařízení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladování, pojištění,' revize dokladující funkčnost zaří.eií;'ooilaoý'n" póuzite materĺály v souladu se zákonem č.22l1997 Sb. o technických poŽadavcjcn n" uýŕoo[vlá souui.ejícímí předpisy' poskytnutí záruk na celé dílo, odstraňování pÍĺp"áńý.n vad v záruční doběo obstarání veškeých dalších prací souvisejících se zhotovením díla'
5l Součástí předmětu^ smlouvy je též zhotovení další potřebné dokumentace, dílenskýcha konstrukčních výkresŮ, pokud jsäu kproveoenĺ-łiu_=äpoťľ"oĺ, proveoáři veškených zkoušek,atestů a revizí k prokazování před'epsané kvality 

' 
pái"'n"trŮ dokončeného díla.

6/ Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelsko-ĺnŽenýrská činnost spojená s provedenímdíla a jeho uvedením do trvaléńo ujĺvänĺ a to zäiměňä'- 
" "

' :T:i:Ľń::iälí.ĺ :r"[ľ:ľ€:ilľjT '"rĺiěÄii'71'oue' území stavby na základě vyjádření
o kompletační činnosti zhotovitele

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. t Zelenépředměstí, 14, Pardubice 53002
Bankovnĺ spojenĺ

T3plého 20
CSOB. a.s. i3l0300
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VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.
tco:oologoal; oR KS V HK oddíl B, vloŽka ggs, olČ cz60'lo863t

o ostraha staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění díla ve smyslu BozP
o péče o nepřďané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatřenĺ, nutný rozsah

pojištěnĺstavby

7l Zhotovitel bude po dobu výstavby a komplexního vyzkoušení spolupracovat s objednatelem.
V případě, Že zhotovitel bude v uvedeném období provádět práce na objektu ćizařizení vodárenské
infrastruktury, jehož provoz bude muset být z dŮvodu postupu prací omezen či přerušen, upozorní
zhotovitel objednatele na tuto skuteěnost zápisem ve stavebním deníku minimálně týden předem.
objednatel zápĺsem do stavebního deníku poŽadovaný termín odsouhlasí nebo oznámí nejbližší
moŽný termín pro omezení ěi přerušení provozu. Zhotovitel bez předchozího souhlasu práce na
takovémto objektu ći zařízení nezahĄí'

8/ Dílo bude provedeno v náleŽité kvalitě a dle veškených předepsaných atestů, zkoušek a revizídle
CSN a dalšĺch platných právních a technických předpisů a nařĺzení uvedených v zadávaci
dokumentaci, ktenými bude prokázáno dosaženípředepsané kvality a parametrů dokončeného díla.

9/ Smluvní strany se výslovně dohodly, Že normy ČSN 1rozumí se tím i tsN EN), jejichž použití
přichází v úvahu při provádění díla dle této smĺouvy, budou pro realizaci daného díla povaŽovatza
závazné v plném rozsahu.

10/ Dílo bude provedeno co do obsahu a'rozsahu podle technické zprávy od projektanta.

11l v přĺpadě rozporů při určení obsahu, rozsahu nebo provedení díla podle jednotlivých výše
uvedených bodů bude pro stanovení skutečného obsahu a rozsahu díla, k jehoŽ provedení je
zhotovitel podle této smlouvy povinen, rozhodující nejdříve bod b), jako druhý bod a), jako třetí bod
c).

' lll. TERMíNY A MĺsTo PLNĚNĺ
1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termĺnech:

A) Termín zahájení díla: předpoklad: 27.9. 2021

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: předpoklad 11'1o' 2021

2/ Místem plnění je Provozovna BČoV Pardubice.

IV. CENA DILA

1/ Cena díla v rozsahu čl' lll. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením
veškeých rizik, provozních nákladů zhotoviteĺe, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby'
Cena díla bude dále naqýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena celkem bez DPH

(slovy: tři sta osmdesát osm tisíc šest set korun ěeských)

388 600'_ Kě

2I Zhotovitel prohlašuje, Že ke dni uzavření této smlouvy je plátcem DPH, a v případě jakékoliv
změny, toto oznámí bezodkladně objednateli.

3/ Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby související s provedením předmětu díla v
rozsahu dle čl' ll. této smlouvy.

Vodovody a kanalizace Pardubice, a's. I Zelené předměstí,
Bankovnĺ spojení

Tgplého 20'l4, Pardubice 53002 ltĺ
CSOB, a.r



VODOVODY A KANALIZACE PARDUB ICE.
lĆo:oo.log6st, oR Ks V HK oddĺl B, vloŽka sss, Diccä'oi

4/ Podmínky pro změn!_c^ely díla jsou. uvedeny v oP a podléhají téŽ podmínkám dle platné právniúpravě (zákon č.137t20o6 Sb', o úeřejných ,rkarxa"n1.'

V. PLATEBNĺ PoDMĺNKY
1/ objednatelem nebudou poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. obě smluvnístrany se vzájemně dohodly, Že dílčím.zdanitetnym'plněním'l.óú irácé-sxutečně provedenév příslušném měsíci a za datum uskutečněnĺ źoanitelného blnéni piór'nsuií poslední denkalendářního měsíce.

2/ Po ukončeníkaŽdého kalendářního měsíce vystavízhotovitel objednatelĺdaňový doklad max. dolhůty stanovené zákonem a současně do této lr'ľ'tý nä'liorazatelne ooručí objednateli. Nedílnousoučástí daňového 
-dokl-adu 

je vŽdy zjišťovací prótorol j..đ pr".ĺ äoäoau"x provedených
v daném měsíce v členění po polóžxach. dle WĘzu výměr, oceněný v souladu se smlouvou,odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávnln 

'.L]ňJ,]t 
;; äň"ň"dokladu za příslušné období pouze práce a dodávky v rózsahu odsouhlaseném technickýmdozorem. - -'- .''

3/ objednatel a zhotovitel shodně konstatují, že.pokud zhotovitel provede pro objednatele dle tétosmlouvy i stavební nebo montáŽní práce- 1odpovídäjící čísélnému róou klasifikace produkce cz-cPA41 až 43) bude je fakturovat v reŽimu přeneiení oáňové póvinnostipodle ustanovení $92e) zákonač' 23512004 sb', o dani z přidané hodnoty, v platnéń znění. objednatel dále prohlašuje, ŽenepouŽĺje uýše uvedené práce výlučně pro soukroňou potřebu n"ođ*iluenäř* plnění, která nejsoupředmětem daně.

4/ Pokud objednatel zaplatí finančnímu ýř"9.u dařl z přĺdané hodnoty za zhotovitele, jako zákonnýručitel (z titulu zákonného' ručení) je oprávněn tuto päńléäaur.u ;eońästiańńě_iapoeĺst na peněŽĺténároky zhotovitele vůči objednateli.

5/ Splatnost daňových dokladů smluvnĺmi stranamije dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dneřádného předání (doru_čení) faktury (daňového oorlaóúl zńotovitelem objednateli. Daňorĺ,ý doklad sepovažuje zaŕádně a včas zaplacený, bude-li poslední ,ĺ"ń tetu ĺhůty přísĺušná ńoonota zdanitelnéhoplnění ve výši odsouhlasené objednatelem ooepsáńá iúJt"''.,[i!o*iJl" ve prospěch účtuzhotovitele uvedeného v záhlaví soD.

6/ Další podmínky
Platební podmínky
Platby budou prováděny za provedené.práce.předmětu plnění zakázky na základě vystavenýchfaktur, které budou mít náleŽitosti daňovono ooŕlaou śě śpiatností min. 30 kalendářních dní.Podkladem pro určení rĺýše Úhrady ve faktuře (daňovém dokladu) bude vzájemně odsouhlasenýzápis o dílčím předání prací a dod-ávek ve sledävaném období (vpoloŽkacn äiä'rä.p"ij'i'äi=ĺieĺdoklad o předánía převzetí.
Po dokončení a předánícelého díla bude provedeno závěrečné vyúčtování.
objednatel bude hradit vystavené fa|tury za provedené práce a dodávky do výše 90 % sjednanésmluvní ceny díla. Úhrada 10 % smluy1ĺ 9eńľ bude váz'ana na předání a převzetí díla, respekt.samostatné částidíla, bez vad a nedodělků'
DPH bude ve výši stanovené zákonem

Vl. ZÁRUKA
1/ Zhotovitel poskytuje objednateli aŽ do uplynutí zárućní doby záruku za jakost díla, tedy přejímázávazek, Že dílo bude v průběhu příslušný'cň záručnícń iľ.l,:t, äopó"ĺoáiw.Éäku určenému v této

ľ"

Vodovody a kanaĺizace Pardubice, a.s. I Zelené předměstĺ, T.eplého 2014, Pardubĺce 53002 | ur
Bankovníspojení Čsos, a.s. "-^^- -



VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.
lČo:ootoe0l't; oR KS V HK oddíl B, üoŽka sss, olČ cz6o1o863t

smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů
dokumentací.

a jakosti stanovených předanou

2lZhoto:vitel poskytuje na dílo od data předání a převzetí následujícĺ záruky:
60 měsíct]l

3/ Další podmínky stanoví oP

Vll. SMLUVNí PoKUTY A FtNANcľíánuxn

1/ V případě, Že zhotovitel nepředá objednateli vyklizené a uklizené staveniště v dohodnutém
termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednatelĺ smluvní pokutu ve výši í.ooo,- Kć, za kaŽdý byť
započ,atý den prodlení.

2/ Pokud zhotovĺtel poruší jiné povinnosti uvedené v této smlouvě o dílo nebo obchodních
podmínkách, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši o,o5% z ceny díla
bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kě za každé jednotlĺvé porušení povinńosti.

3/ V přĺpadě prodlenĺ s úhľadou ceny d'íla dle této smlouvy uhradĺ objednatel zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši o,05o/o z dluŽné částky zakaŻdý byť započatý den prodlení.

4/ Sm_luvní strany prohlaš-uji, Že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné
právní povĺnnosti a prohlašujj' ie jgou si vědomy své povĺnnostĺ k iôiiiľl Úhradě bei ohledu ná p;i.n
zavinění' Uhrazením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škoóý'

S/-Smluvní strany-se dohodly, Že v tomto případě objednatel nepoŽaduje bankovní záruky uvedené
v oP článku XX. Finanční záruka.

V!Il. pŘeoÁľĺĺ DĺLA, VLAsTNIcxÉ pnÁvo
1/ Podmínky předání a převzetí díla, jakoŽ i nabytívlastnického práva objednatele stanoví oP

x. UKoNGENĺsĺull_ouw
1/ Smlouva můŽe být ukončena písemnou dohodou nebo odstoupením od smlouvy podle zákona,
této smlouvy nebo podle oP. Další podmínky stanoví oP.

x. sPoLEčNÁ ł zlvĚREčNÁ USTANoVENí
1/ Nedílnou součástítéto.smlouvy js-ou obchodní podmínky (dále také jen ,,oP"), které tvoří přílohu
č. 1 této smlouvy' Ztotovite] výslovně prohlašuje a svým podpisem níŽe potvrzuje, Že byl seznámen
s oP, a Že tyto oP bezvýhľadně akceptuje. V případě rozporu mezi některýŕn 

= 
ustánovení této

smlouvy a ustanoveníoP je rozhodující ustanovenítéto smlouvy.

2l Tuto smlouvu lze měnit, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, pouze dohodou stran ve formě
číslovaných a oběma stranami podepsanýc.! RísemnÝch dodatků. K návrhům dodatkŮ této smlouvy
se smluvní strany zavazqí vyjádřit písemně do 10 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně'
Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala' Za písemnou formu nebude pro
tento účel povaŽována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

3/ Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to
ihned bez zbytećného odkladu oznámĺt druhé straně a vyvolat jednání zástupcťl obou stran.

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. I Zelené předměsti, Teplého 2014, Pardubice 53002 r

Bankovnĺ spojeni ČsoB' a.s. . , ' )9-



VODOVODY A KANALIZACE PARDU
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PARDUBICE, a.s.

Zhotovite] na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností podle s 1765, odst' 2 občanského
zákoníku.

4l obě smluvnĺ strany se zavazují k mlčenlivosti a k znepřístupnění všech důvěrných informací
svěřených smluvním partnerům a k zachování obchodního tajemstvĺ, jestliże s ním budou
v souvislosti s touto smlouvou nebo jejím prováděním seznámeny.

5/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající ztéto smlouvy o dílo se budou
vztahovat a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených
stran jako pro strany samé a všude, kde se tato smlouva zmĺňuje o kterékoliv ze stran, bude toto
platit i pro právnízástupce, právnÍ nástupce a postupníky takové strany jako by šlo o ně samé. Práva
vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.
Za písemnou formu nebude pro tento účel povaŽována výměna e-mailových, čijiných elektronických
zpráv.

6/ Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikajĺcí
oběanským zákoníkem.

7l Tato smlouva je vyhotovena Ve dvou stejnopisech, znichžkaždá strana obdrŽí po jednom a
nabývá účĺnnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamenísouhlasu s jejím obsahem.
obě strany prohlašují, Že došlo k dohodě v celém rozsahu.

8l Přĺlohy Smlouvy o dĺlo:

Příloha č. 1: obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubĺce, a's. ze dne 'l. 9.2019

V Pardubĺcĺch dne .ł1'".?'l, tĺ é'" ĺp" źaŻ4

Za objednatele

lng' Vavřička Aleš
místopředseda před
společnosti
Vodovody a kanalizace ardubice, a.s

VoDCIvÜÍ)Y Ä

_ü \ \V-Đł

-ĺF sTl BUILDING
tJrbanice 37, 5o3 27 Lhota pod Libčany- 

iČ, ogs 42104 Dléi az08u2104
Fioban ka: 2ô017 04256ĺ2a1 a

V

Za zhotovitele

a ředitel
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