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VODOVODY A KANALTZACE PARDUBtCE, a.s.
lČo:ĺjoĺoa6s l; oR Ks V HK orjdil B, vloŽka gss, olČ cżooloao:l

SMLOUVA O DILO
ěíslo: 261173119121

uzavřená podle s 2586 a násl. zákona č).8gt2o12 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský
zákoník)

nedĺlnou součástí smlouvy o- dílo jsoun v souladu s $ í75í občanského zákonĺku obchodnípodmínky Vodovody a kanalizace-Pardubice, a.s. 
'ďone 

í. 9. 20í9 (dále také jen oP), kteréjsou přílohou č. ĺ smlouvy o dílo

l. SMLUVNĺ srRłľy
1/ obiednatel: Vodovody a kanalizace Paľdubice, ä. S.

sídlo: Pardubĺce _ Zelené předměstí, Teplého 2014, Psc 53o 02společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném ŕrajs'rym soudem rrHradci Králové, oddíl B,vloŽka 999

zastoupena:
rco:
DlČ:
bankovní spojení
č' Účtu:
telefon:
e-mail:

lng- Aleš Vavřička _ místopředseda představenstva a ředitel společnosti
60108631
c260108631
CSOB, a.s."r"Ť--Ą-._ '
Ťvv.vv l

ĺ:ffi

mobil:
- vedoucí střediska údrŽby

mail: mi-os ,rri ĺa|

2lZhotovitel: MULTISON s.r.o.
!C:45539448
Sídlo: Vocelova 1135ĺ4
500 02 Hradec Králové

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové c 1879

je1ímžjménem jedná: JUDr. Jaroslav JARKAICO: 45539448DIC: CZ 4SS3}44B
bankovní spojení: Flo banka a.s.
číslo účtu' €l!łĺ=ĺ -teĺefon. Ű=łś{aŁe-maiĺ: ,ęľťĽL*
ve věcech smluvních oprávlíěnijménem zhotovitele jednat a podepisovat:

JUDr. Jaroslav JARKA
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat apodepisovat: JUDr. Jaroslav JARKA - lednatel

ve věcech smluvních oprávněnijménem objednatele jednat:
lng. Jarc - výrobní náměstek
ve věcech technických a ve věcech plněnítéto smlouvy je oprávněn jménem objednatete jednat apodepĺsovat: ' '

Vodovody a kanalizace Parđubice.a.s. I Zeĺené předměstĺ' Teplého 20.ĺ4, Pardubice 53002 l
Bankowísoojení Čsog a #
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VoDoVoDY A KANALIZACE PARDVĘIp^Ę, a,^9'

ccl'äĺiróeo:i;ORKSVl{KoddĺlB.vloŹkagíł9,DlČCZ601ü8631

Il. pŘeoľĺĚr SMLoUVY

1/ Předmětem této smlouvy je závazekzhotovitele řádně a včas provést na svůj náklad a na své

nebezpečí s odbornou péčí dílo. specifikované touto sńlouvoü na straně jedné a závazek

objednatele proueoeňJ oilo oez vad či n"ääđclxľ' převzĺt a.zaplatit zanéjzhotoviteli sjednanou cenu'

to vše za podmínek stanovených touto .ňĹuuou.'(dále také iako ',dĺlo" 
ńebo ,,stavba")' Zhotovitel se

dále zavazuje převést na objednateIe uiäsińická ä jina pľáva Ŕ áĺlu za podmínek dále uvedených

v této smlouvě, nenĺ_li objednatel vIastnĺreň ei ópraíneným ex lege nebo z podstaty věci'

2/ Dílem se pro účely této smlouvy.rozumí oprava osvětlení v areálu BcoV Pardubice' Dĺlem se

rozumĺ rovněŽ provédení veškeré xompletni PĺP|"Yy. 
pň proveoení díla a zajištěnĺ veškených

bär"o"yól.' oorläoĺ á oóŔurn.ntace k prokázáni řádné funkce dĺla'

3,yJff'1"J'ľil:1ľ::ilľjffii:'#ä'#osvětlenĺ v areálu BČoV Pardubice, dle nabÍdky Revize HK

č. cN20210055
- demontáŽ stávajícĺho osvětlení
_ ńóńtaz 19 ks MAXIM SKU 30 _ 180 - 001

- ńontáŽ 4 ks SoLo SK 03 - 090 - 001

- äkôńgicrá likvidace demontovaných světel

- zhotoÝitel zajistí montáŽní plošinu

- dodání revizní zprávy
- odzkoušení a předání

4ĺ Z dťsvodu odstranění jakýchkoliv budoucích nejasností a nedorozuměnĺ smluvnĺ strany výslovně

uvádĺ, że součástí předmětu smlouvy jsou:

o zařízení staveniště' . . -Á-^x.^! ^l,lnAaĺtĄní nniiéfěl '
. obstará nízařizenia materiálu, výroby' dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladovánĺ, pojištěnĺ,

. revize dokladující funkčnost zaŕizení, doklady na pouŽité materiály v souladu se zákonem i'

22l1gg7 so. o iećr'nićŔýcr, poŽadavcích na výrobky, a souvisejícĺmĺ předpisy

. poskytnutĺ záruk na cel'é dĺĺo, odstraňovánĺ pŕĺpadných vad v zárućni dobĘ'

o obstaránĺvesxerých dalšĺch pracĺ souvisejĺcích se zhotovenĺm dĺla'

5t Součástĺ předmětu smlouvy je téŽ' zhotovení dalšĺ potřebné dokumentace, dílenských

a konstrukčnĺch výkresů, pokud j.ou řp'o*áení díla ,"poťř"oĺ, provedení veškeÚch zkoušek,

atestů arevizik prokazovánĺ předepsané kvality a parametrů dokončeného díla'

6/ Souöástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelsko-inŽenýrská činnost spojená s provedením

áir" 
" 

1"no uvedením do trvaléh o uŽívání a to zejména: 
- ^. 'Á* ł,'a,-í ołarrhrr na zĄkladě vviádř,

o vytýčení a ochrana všech podzemních zařizeni v zájmovém uzemí stavby na základě vyjádřenĺ

a'p'ovolenĺ dotčených správců těchto sítí

. kompletačnĺ činnosti zhotovitele

. ostraha staveniště, zajištění bezpečnosti při provádění dĺla ve smyslu BoZP

o péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřovánĹ zimní opatřenĺ' nutný rozsah

pojištěnĺ stavby

7ĺZholovilelbudepodobuvýstavbyakomplexnĺho'vyzkoušeníspo.lu'pracovatsobjednatelem'
V přĺpadě, ze znotoůtel bude ŕuveoJnJm óodooĺ provao'ct'piá." n" óoj"Ŕtu ćizaŕÍzeni vodárenské

infrastruktury, jehoŽ provoz ouoe musei být z důvädu po.üpu pracĺ o-ńeze.n či přerušen, upozorní

zhotovitel onjeonJ|eĚ n, iúto sxuteenosi2áói'"' ve'stave'bním denĺku minimálně týden předem'

objednatel zapisäń do stavebnĺ'.,o ä.Ňiu-poŽadovany-teińĺn odsouhlasí nebo oznámĺ nejbliŽší

ń;"""dy; lĺ;i"rĺr"."'p"rJ,J-.''".-. Ĺz"Ĺ,.ré přilé"ip!1e1;;oł*''n"J"ą19' sđJäl i '"- -x*
e"nkounirpo1en'csoa-u."' fuŕłĘ



VODOVODY A KANALIZACE PARDUBtCE, a.s.
lĆĺl:oo,lÔaml; 0R KS V HK oddĺl B, vlo;łka sgo, oĺČ czoblogorl

možný termín pro omezení či přerušení provozu. Zhotovitel bez předchozího souhlasu práce na
takovémto objektu či zařízení nezahĄí.

ťPĺ|o bude-provedeno v náleŽité kvalitě a dle veškených předepsaných atestŮ, zkoušek a revizídleU|'N a dalŠich platných právnĺch a technických předpisů a nařízení uvedených v zadávací
dokumentaci, kteými bude prokázáno dosaŽení přeoepsané kvality. p.r"'étrŮ dokončeného díla.

9/ Smluvní strany se výslovně dohodly,'Že noĺmy csN 1rozumí setím icsN EN), jejichžpoužití
př.icházi.v úvahu při provácJění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného aí|a'pbvazó*ui=u
závazné v plném rozsahu.

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

11l v přĺpadě ľozporů při určení obsahu, rozsahu nebo provedení díla podle jednotlivých výšeuvedených bodů bude pro stanovení skutečného obsahu a rozsahu díla, kje'hoŽ proveoení ;ezhotovitel podle této smlouvy povinen, rozhodující nejdříve bod b), jako druńý oôo a;, jako třetí bod
c).

llI. TERMíNY A MĺsTo PLNĚNĺ
1ĺ Zhotovitel sezavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla: předpoklad : 15.11.2021

B) Termín dokončení díla a jeho předání objednatelí: předpoklad: 25.11.2021

2/ Místem pĺněníje Provozovna BcoV Pardubice.

lV. CENA DĺLA
1l Cena díla v rozsahu čl. lll- této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtenímveškeých rĺzik, provozních nákladů zhotóvitele, zisku a infĺačnícrl ílivĺ po |elou dobu výstavby.Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními pľeoöiśv.

Cena celkem bez DPH
(slovy: dvě stě osmdesát pět tĺsíc třĺ sta čtyři korun českých)

2l Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smĺouvy je plátcem DPH, a v případě jakékoliv
změny, toto oznámí bezodkladně objednatelĺ'

3/ Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a sluŽby souvisejícĺ s provedením předmětu díla v
rozsahu dle čl. lĺ. této smlouvy.

4l Podmínky pro zĽě!! 
-c91v 

díla jsou uvedeny 
-v 

oP a podléhají téŽ podmínkám dle pĺatné právnĺ
úpravě (zákon č.137/2006 sb., o veřejných zakázuácn1"

V. PLATEBNĺ pooľuĺľĺxy
1/ objednatelem nebudou poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díĺa. obě smluvnĺstra'ny se vzájemně. dohodly, Že dílčím zdanitelným plněním"jsou práce skutečně provedené
v příslušném měsíci a za datum uskutečněnĺ źoanitelného ilněn'í prohlašují pojl"onĺ denkalendářního měsíce. r-'-"'_--J' rYYlvVl ' 

j v\

285 304'_ Kč

Vodovody a kanaĺizace Pardubice, a.s. IZelené předměstí' Teplého 201a
Bankovní spojení csoB, a.s.



VoĐoVoDY A KANAL|ZACĘ PARĐUBICE, a.s.i
lČo:6oĺo86s'i, oR Ks V HK oddĺl B' vloŹ'ka 999, DĆ cZÔ01oBô31

2i Po ukončení kaŽdého kalendářního měsíce vystavízhotovitel objednateli daňový doklad max. do
lhůty stanovené zákonem a současně do této lhůty ho prokazatelně doručí objednateli. Nedílnou
součástí daňového dokladu je vŽdy zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených
v daném měsíce v členění po poloŽkách dle výkazu výměr, oceněný v souladu se smlouvou,
odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn zahrnout do daňového
dokladu za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým
dozorem.

3/ objednatel a zhotovitel shodně konstatují, Že pokud zhotovitel provede pro objednatele dle této
smlouvy istavební nebo montážní práce (odpovídající číselnému kódu klasifikace produkce cz-cPA
41 až.43) bude je fakturovat v reŽimu přenesení daňové povinnosti podle ustanovení S92e) zákona
ć,' 235t2o04 Sb', o dani z přidané hodnoty, v platném znění' objednatel dále prohlašrjje, Že

nepouŽije výše uvedené práce výlučně pro soukromou potřebu nebo výlučně pro plnění, která nejsou
předmětem daně.

4/ Pokud objednatel zaplatí finančnímu úřadu daň z přidané hodnoty za zhotovitele, jako zákonný
ruöitel (z titulu zákonného ručení) je oprávněn tuto pohledávku jednostranně započíst na peněŽité
nároky zhotovitele vůči objednateli.

5i Splatnost daňových dokladů smluvnímĺ stranamije dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne
řádného předání (doručení) faktury (daňového dokladu) zhotovĺtelem objednateli. Daňový doklad se
povaŽuje zaŕádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty příslušná hodnota zdanitelného
pĺnění ve výši odsouhlasené objednatelem odepsána z Účtu objednatele ve prospěch úötu

zhotovitele uvedeného v záhlaví soD.

6/ Další podmínky
Platební podmínky
Platby budou prováděny za provedené práce předmětu plnění zakázky na základě vystavených
faktur, které budou mít náleŽitosti daňového dokladu se splatností mĺn. 30 kaĺendářních dní.
Podkladem pro určení výše úhrady ve faktuře (daňovém dokladu) bude vzájemně odsouhlasený
zápis o dílčím předání prací a dodávek ve sledovaném období (v poloŽkách dle rozpočtu) a dílčí
doklad o předání a převzetí.
Po dokončenĺ a předánícelého díla bude provedeno závěrećné vyúčtování'
objednatel bude hradit vystavené faktury za provedené práce a dodávky do výše 90 o/o sjednané
smluvní ceny díla' Úhrada 10 % smluvní ceny budevázána na předání a převzetí díla, respekt.
samostatné části díla, 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 přejímá
závazek, że dílo bude v průběhu příslušných záruöních lhůt, odpovídat výsledku určenému v této
smlouvě, że nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou
dokumentací.

2ĺZhotovitel poskytuje na dílo od data předání a převzetí následující záruky''
60 měsícŮ

3/ Další podmínky stanoví oF

Vodovody a kanalĺzaca Paľdubice, a's. l Zelené 
il?iľ"i3ľi ETfł:"':ro, 

Pardubieo canr12 
1 ,



VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE, a.s.
lČcl:6ĺ] t0ĺo3l; oR KS V HK oddll B' vlożka sss, olČ cZ60108631

Vll. SMLUVNĺ PoKUTY A FINANČľĺ zÁnuxł

1/ V případě, Že zhotovitel nepředá objednateli vyklizené a uklizené staveniště v dohodnutém
termínu, zavazĄe se zhotovitel uhradĺt objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kć,za kaŽdý byť
započatý den prodlení.

2ĺ Po(ud zhotovitel poruší jiné povinnosti uvedené v této smIouvě o dílo nebo obchodnĺch
podmínkách, zavazuje se zhotovitel uhradĺt objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla
bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 KözakaŽdéjednotlĺvé porušení povinnosti'

3/ V případě prodlení s úhradou ceny díla dle této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky zakaždý byť započatý den prodlení.

4/ Smluvní strany prohlašují, Že sjednaná výše smluvnĺch pokut je přiměřená významu zajištěné
právní povinnosti a prohlašujĺ, Že jsou si vědomy své povinnosti k jejich úhradě bez ohledu na jejich
zavĺnění. Uhrazením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.

5/ Smluvní strany se dohodly, Že v tomto případě objednatel nepoŽaduje bankovní záruky uvedené
v oP článku XX' Fĺnanční záruka.

Vlll. pŘeoÁľĺ DíLA, VLAsTNlcxÉ pnÁvo

1/ Podmínky předání a převzetí díla, jakoŽ i nabytí vlastnĺckého práva objednatele stanoví oP

IX. UKONCEN! SMLOUVY
1/ Smlouva můŽe být ukončena písemnou dohodou nebo odstoupením od smlouvy podle zákona,
této smlouvy nebo podle oP. Další podmínky stanoví oP.

X. sPoLEcNÁ e zÁvĚREcNÁ UsTANovENÍ
1/ Nedílnou součástí této smlouvy jsou obchodní podmínky (dá|e také jen ,,oP"), které tvoří přĺlohu
č' 1 této smlouvy. Zhotovitelvýslovně prohlašuje a svým podpisem níŽe potvzuje, Že bylseznámen
s oP, a Že tyto oP bezvýhradně akceptuje. V případě rozporu mezi někteÚm z ustanovení této
smlouvy a ustanovenĺ oP je rozhodující ustanovení této smlouvy.

2l Tuto smlouvu lze měnit, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, pouze dohodou stran ve formě
číslovaných a oběma stranami podepsaných písemných dodatkŮ. K návrhům dodatků této smlouvy
se smluvní strany zavazují vyjádřit pĺsemně do 10 dnŮ od doručení návrhu dodatku druhé straně.
Po stejnou dobu je tímto návrhemvázána strana, která jej podala. Za písemnou formu nebude pro
tento účel povaŽována výměna e-mailových či jiných elektronĺckých zpráv.

3/ Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránícĺ řádnému plnění této smlouvy, je povinna to
ihned bez zbyteöného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců obou stran'
Zhotovite| na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností podle s'1765, odst' 2 občanského
zákoníku.

4l obé smluvní strany se zavazĄí k mlčenlivosti a k znepřístupnění všech důvěrných informací
svěřených smluvním partnerům a kzachování obchodního tajemství, jestliŽe s ním budou
v souvislosti s touto smlouvou nebo jejím prováděním seznámeny.

Vadovody a kanalizace Pardubice, a.s. I Zelené předměstí,
Bankovní spojeni

Teplého 20
CSOB, a.s.

14,Pardubíeasm
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5/ Všechny závazky, ujednání, povinnosti a práva vyplývající z této 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 zmiňuje o kterékoliv ze stran, bude toto
platit i pro právní zástupce, 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 ni vyplývající a vznikající
občanským zákoníkem.

7ĺ Tato smlouva je vyhotovena Ve dvou stejnopisech, znichŽkaždá strana obdrŽí po jednom a
nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem.
obě strany prohlašují, Že došĺo k dohodě v celém rozsahu.

8/ Přílohy Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1: obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 1. 9. 2019

V Pardubicĺch dne .Í8 !ł'Ż'łł V Hradci Králové dne26.10.2a21

Za objednatele Za zhotovitele
x/oDovOBY Ą KAľdAĹl ZACE

PARDUB |CĘ a"s"
Teplého 2oi4,

tco 60 10 s6
530 02:ĺ oĺČcŹ'501s8631

oR KS HK, ndc]łl [l, vlożka g99 Vocelova 'l 135
500 02 HRADEc xnÁlovÉ

DĺČ: cZ4553944B
. Kĺajskýsor.d v.t{K.Ôddŕtä vľożlĺa c 1879

JUDr. Jaroslav sp(Rł(pp u I t i s o n. c.
Jednatel společnosti
Multison s.r.o.

,1

lng. Vavřička Aleš
m ístopředseda představen
společnosti
Vodovody a kanalizace

a ředitel

bice, a.s.

ł
g

VodovodyakanaĺĺzacePardubice,a.s.|Zeĺenépřelľ'j3lliIś5ł]"1i.Łjlä-H.va|.ď
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