
PFikazni smlouva

uzavFené dle ustanoveni § 2430 a nésl. zék. 6. 89/2012 8b., obéanského zékoniku, v platném
znéni

Cislo Pfikazce: é/ioZZ 817/12 PF/léa Twila ; 499--0~$2é3“421/23/2;

ve véci:

POSKYTovANi TECHNICKYCH A PORADENSKYCH SLUZEB
1. Smluvni strany

1.1 Pfikazce

Adresa:
Zastoupeny:
IC:
Bankovni spojeni:
Cislo L'Jétu:

Technicky zéstupce:

(déle jen ,,Pr"ikazce“)

1.2 Pfikaznik

Adresa:
Statutérni’ orgén:

Smluvné oprévnén jednat:

IC / DIC:
Bankovni spojeni:
Cislo L’Jétu:
Technicky zéstupce:

Virsky oblastni vodovod, sdruieni mést, obci a svazkfi
obci (déle jen VOV s.m.o.)

vystaviété 405/1, 603 00 Brno
vykonny Feditel

60552662
Komeréni banka, a.s.
19-5191650227/0100

Vodohospodél‘sky rozvoj a vystavba a.s.

Nébfeini 90/4, 150 00 Praha 5

Za spoleénost jednaji vidy dva élenové pFedstavenstva
spoleéné. Kdo za spoleénost podepisuje, pfipoji kobchodm’
firmé spoleénosti svflj podpis, popFipadé i L'Jdaj o své funkci.

47116901 / CZ47116901
Komeréni banka, a.s., poboéka Praha 5
19—1583390227/0100

Spoleénost je registrovéna vobchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,
oddn’! B, vloika 1930.

(déle jen ,,Pfikaznik“)



2. PFedmét plnéni

Pfedmétem plnéni vefejné zakézkyje provédéni technickS/ch a poradenskych sluieb, a to:
A. k posouzeni naplnéni podminky ustanoveni § 155 odst. 2 ZZVZ (tzv. ,,Obratové

kritérium“) pFi uplatnéni ”pfidruiené osoby“ ve smluvnim vztahu VOV s.m.o. a BVK
a.s. a projednéni s prévnimi poradci SM Brno.

B. k pfipravé zmény stanov VOV s.m.o., véetné aéasti PFikaznika pFi jejich projednéni
v orgénech PFikazce.

C. k pfipravé smlouvy mezi VOV,vs.m.o. a BVK a.s. na provozovéni obecni infrastruktury
v obci Korouiné, mistni éésti Svafec.

3. Doba plnéni

Poiadované sluiby (pfedmét plnéni) zajisti vybrany dodavatel postupné podle pokynfl
Pfikazce, nejpozdéji do 30. 6. 2022.

4. Odména PFikaznika

4.1 Za vykonéni éinnosti ad A) ai C) bodu 2 Smlouvy se Pfikazce zavazuje zaplatit
Pfikaznikovi odménu, které éini:

Popis éinnosti Cena v Ké DPH Cena
bez DPH 21 % v Ké vé.

DPH
A. Posouzeni ,,obratového kritéria“ 28 000 5 880 33 880
B. Pfiprava zmény stanov, véetné L'Jéasti 29 000 6 090 35 090

Pfikaznika na jednéni v or énech Pfikazce
c. Provoznl' smlouva pro MC %vafec 37 000 7 770 44 770

Odména za éinnosti ad A) a2 C) celkem 94 000 19 740 113 740

5. Platebni podminky

5.1 Fakturovéno bude po dokonéeni éinnosti ad A) a2 C) bodu 2 Smlouvy.

5.2 Podkladem pro zaplaceni sjednané odmény jsou faktury vystavené PFikaznikem, které
budou obsahovat veékeré néleiitosti dafiového dokladu podle zékona é. 235/2004 Sb.
v platném znéni a déle zékona é. 563/1991 Sb. Pro splatnost faktur se sjednévé lhflta
30 dnfl ode dne doruéeni Pfikazci, pfiéemi pokud Pfikazce neprokéie jiné datum
doruéeni, povaiuje se faktura za doruéenou 3. den pojejim odesléni.

5.3 Odmitnout uhradu faktury mé Pfikazce pra’vo ve lhflté splatnosti pouze v pfi'padé, 2e
fakturované préce nebyly provedeny nebo faktura neobsahuje pfedepsané néleiitosti
dafiového dokladu.

5.4 K vystaveni faktury mflie dojit na zékladé protokolu o Fédném zajiéténl' éinnosti, které
jsou pFedmétem této pfikazni smlouvy.

5.5 Dafi z pfidané hodnoty bude flétovéna v zékonné vyéi podle platnych pfedpisfi. Pfikazm’k
nese odpovédnost za sprévnost uréeni sazby DPH.

5.6 V pfipadé, ie dojde k odstoupeni od této Smlouvy za strany PFikazce, bude Pfikaznik
fakturovat pra’ce rozpracované ke dni zruéeni nebo odstoupeni od této Smlouvy.



5.7 Strany Si sjednévaji, 2e jakoukoliv vzéjemnou pohledévku stran, vyplflvajici jim z titulu
této Smlouvy, Ize postoupit na tfeti osobu pouze s pisemnym souhlasem strany, proti
n12 takova’ pohledévka sméfuje.

Rozsah zmocnéni

Pfikazce zmocni Pfikaznika vystavenim plné moci k tomu, aby:

6.1 Jednal jménem Pfikazce s pfisluénymi orgény vefejné sprévy a prévnickymi osobami
v zéleiitostech souvisejicich s obstarévénim sjednanych éinnosti.

6.2 Zmocnéni, které Pfikazce plnou moci Pfikaznikovi udéli, se vztahuji na jednotlivé
pracovniky Pfikaznika v rozsahu odpovidajicim jeho statutu a organizaénimu Fédu.

Souéinnost Piikazce s Pfikaznikem

7.1 Pfikazce pfedé Pfikaznikovi jako podklad pro plnéni této Smlouvy podklady, tykajici se
pr‘edmétu plnénl’, které vznikly do terminu uzavfeni této Smlouvy a daléi podklady a
dokumenty, které nezajiét‘uje Pfikaznik, a to v terminech, které jsou nezbytné pro plnéni
jednotlivSIch ustanoveni bodu 2. Smlouvy. V pfipadé nesplnéni této povinnosti, které
bude mit vliv na éas plnéni, Pfikazce odsouhlasi nezbytné L'Ipravy této Smlouvy podle
névrhu Pfikaznika.

7.2 Pfikazce bude véas vydévat véechny nezbytné podklady 6i doklady potfebné pro
zpracova’ni, projednéni 6i kompletaci pfedmétu plnéni.

Ostatni ujednéni

8.1 Pfikaznik odpcvidé za odborné, véasné a Fa’dné provedeni smluvni éinnosti vzéjmu
PFikazce a vsouladu sjeho pokyny. Pfikaznik neodpovidé za vady, které vznikly
v dflsledku vadnS/ch dispozic Pfikazce.

8.2 Do zéleZitosti a pravomoci, vymezenYch Pfikazm’kovi touto Smlouvou nebude Pfikazce
zasahovat bez védomi Pfikaznika.

Zévéreéné ustanoveni

9.1 Dojde-li ke zméné vychozich pfedpokladfl, za nichi byla Smlouva uzavFena, zavazujl' se
obé smluvni strany projednat a uzavfit odpovidajici zménu smlouvy.

9.2 Uzavfenou Smlouvu Ize ménit jen pisemnymi dodatky, potvrzenSImi statutérnim nebo
smluvnim zéstupcem kaidé ze smluvnich stran.

9.3 Tato Smlouva je vyhotovena vs 4 vyhotovenich splatnosti originélu, znichi dvé
vyhotoveni obdrii Pfikaznik a dvé vyhotoveni obdrz"i Pfikazce.

9.4 Tato Smlouva se fidi Upravou dle zékona 6. 89/2012 8b., obéanského zékoniku. Veékeré
L’Idaje a informace, které si strany sdélily pFi uzaviréni této Smlouvy, jsou povaiova’ny za
dflvérné, pfiéemi iédné ze stran je nesmi zpfistupnit éi sdélit tFeti osobé ani je pouiit
v rozporu s jejich afielem pro potfeby vlastni.

9.5 Smluvni strany po pfeéteni této Smlouvy prohlaéuji, 2e souhlasi sjejl'm obsahem, ie
Smlouva byla sepséna uréité, srozumitelné, na za’kladé jejich pravé, svobodné a véiné
ville, bez nétlaku na nékterou ze stran. Na dflkaz toho pfipojuji své podpisy.



V Brné dne /6’ 'O/rflDKaLV Praze dne 1650209101

vykonny feditel




