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:

D952170127
259140008
1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Název:
Adresa sídla:

Povodí Labe, státní podnik
Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán:
Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
XXX,
XXX,
XXX,
IČ:
70890005
DIČ:
CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel:
XXX
Fax:
XXX
E-mail:
XXX
(dále jen jako „objednatel“)
1.2. Zhotovitel:
Název:

„Sdružení Mělník PPO“

Vedoucí společník:
Adresa sídla:
Statutární orgán:

LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.
Pardubice, Kunětická 2679, Cihelna, PSČ 530 09
Václav Růžička, jednatel
Ing. Roman Krupička, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Václav Růžička, jednatel
Ing. Roman Krupička, jednatel
Zástupce pro věci technické: XXX
IČ:
45538093
DIČ:
CZ45538093
Bankovní spojení:
XXX
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1768
Tel:
XXX
Fax:
E-mail:
XXX
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Společník:
ZVÁNOVEC a.s.
Adresa sídla:
České Budějovice , Rudolfovská tř. 597, PSČ 370 01
Statutární orgán:
Ing. Jaroslav Zvánovec, statutární ředitel
IČ:
26026279
DIČ:
CZ26026279
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1109
(dále jen jako „zhotovitel“)
2. Úvodní ustanovení
2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 07. 07. 2017 pro
veřejnou zakázku nazvanou „Labe, Mělník, protipovodňová ochrana – II. etapa“
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 (DPS)
vypracovanou v roce 2016 Společností „PPO Mělník II. etapa“, Valbek, spol.s r.o. Liberec se sídlem Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec a AZ Consult, spol. s r.o., se sídlem
Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem , zodpovědný projektant XXX, ČKAIT
XXX, (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:
„Labe, Mělník, protipovodňová ochrana – II. etapa“
podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.
3.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu výstavby, tedy od okamžiku protokolárního předání staveniště až do okamžiku předání díla, plnou funkčnost stávající stavby
protipovodňové ochrany. V případě zásahů do konstrukce či jakýchkoliv částí stávající
stavby protipovodňové ochrany se zhotovitel zavazuje učinit taková opatření (zahrazení atp.), aby chybějící či rekonstruovaná část stávající stavby protipovodňové ochrany byla plně funkčně nahrazena. Zhotovitel prohlašuje, že je odpovědný za veškeré
případné škody, vzniklé při zvýšeném průtoku do stávající míry ochrany porušením
povinností, uvedených v tomto odstavci.
3.3. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace prací zajistit funkčnost stávajícího díla
v jeho stávajících návrhových parametrech ochrany proti vysokým vodním stavům
pomocí vhodně zvolených postupů a technických opatření v průběhu realizace. Veškerá tato opatření pro zajištění funkčnosti stávajícího díla proti vysokým vodním stavům
budou zapracována do technologických postupů jednotlivých stavebních objektů a
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provozních souborů a budou rovněž zahrnuta do Povodňového plánu stavby, který
podléhá schválení příslušným povodňovým orgánem obce, případně nadřízeným povodňového orgánu obce.
3.4. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu realizace prací dodrží veškeré podmínky společnosti ČESKÉ PŘÍSTAVY a.s. v souvislosti s jejich plánovanou výstavbou akcí „Přístav Mělník, připojovací komunikace podél kolejí“ a „Ekologizace kontejnerového
terminálu a úprava vlečkových kolejí v přístavu Mělník, I. a II. stavba“ včetně uzavření nájemní smlouvy o použití komunikace okolo skladu Magnezitu. Veškeré náklady
s tím spojené zahrne do ceny díla.
3.5. Zhotovitel se zavazuje, že pro potřeby realizace přeložek inženýrských sítí zajistí uzavření adekvátního smluvního vztahu se správci či vlastníky těchto sítí včetně zajištění
veškerých nutných dokladů, stanovisek či vyjádření nutných pro uzavření těchto
smluvních vztahů (vzory a forma smluvních vztahů bude projednána a odsouhlasena
objednatelem).
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: září 2017
4.3. Termín dokončení díla je: nejpozději do 31. 10. 2019

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 07. 07. 2017. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:
Celková cena bez DPH činí 86 704 451,08 Kč,
slovy: osmdesátšestmilionůsedmsetčtyřitisícčtyřistapadesátjedna korun českých osm
haléřů bez DPH.
5.2. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel 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.
5.3. Zhotovitel se zavazuje, že k datu 30.11.2017 provede práce a dodávky ve finančním
objemu minimálně 10 000 000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých).

Labe, Mělník, protipovodňová ochrana – II. etapa

č. akce 259140008

6. Bankovní záruka
6.1. 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 15. 5. 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:
 Územní rozhodnutí vydané odborem výstavby a rozvoje Městského úřadu Mělník dne
8.8.2016 (č.j. 2-7-1710/VYS/16/Tě) s doložkou nabytí právní moci ze dne 12.9.2016
(nabytí právní moci 10.9.2016)
 Změna územního rozhodnutí ze dne 21.10.2016, č.j. 2-12-2819/VYS/16/Tě,
s doložkou nabytí právní moci ze 1.11.2016 (nabytí právní moci 27.10.2016)
 Stavební povolení ke stavbě na dopravní část, vydané Městským úřadem Mělník, Odborem
dopravních
a
správních
agend
ze
dne
14.12.2016,
pod
č.j. 89158/DSA/16/HAKU-3, s doložkou nabytí právní moci ze dne 19.1.2017 (nabytí
právní moci 14.1.2017)
 Stavební povolení ke stavbě vodního díla, vydané Městským úřadem Mělník, Odborem životního prostředí a zemědělství ze dne 30.11.2016, pod č.j. 3749/ZP/16/LETO,
s doložkou nabytí právní moci ze dne 2.1.2017 (nabytí právní moci 30.12.2016)
 Podmínky společnosti ČESKÉ PŘÍSTAVY, a.s. pro výstavbu navýšení protipovodňové ochrany „Labe, Mělník, protipovodňová ochrana – II. etapa“.
7.2. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení
stavby ze dne 15. 5. 2017.
8. Zvláštní ustanovení
8.1. Na základě článku VIII. Pravidel České republiky – Ministerstva zemědělství č. j.
62570/2015-MZE-15122 ze dne 27. 1. 2016 pro poskytování dotací z programu
129 260 „Podpora prevence před povodněmi III“ se zhotovitel zavazuje zajistit, aby
předmět veřejné zakázky, který je plněný poddodavatelským systémem, již nebyl zadáván následným poddodavatelům. V případě porušení tohoto závazku zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne zejména odvodem za porušení rozpočtové
kázně. Právo na náhradu škody se promlčí nejpozději za deset let ode dne, kdy škoda
vznikla.
8.2. Smluvní strany se dohodly na novém znění odst. 2.6. Čl. 2. Všeobecné podmínky Obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby takto:
Zhotovitel potvrzuje, že zpracoval časový a finanční harmonogram na celou dobu
výstavby v členění dle jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů
s ohledem na uzavřené podmínky s vlastníky dotčených pozemků.
Finanční plnění je v časovém a finančním harmonogramu vyjádřeno pro jednotlivé
stavební objekty a provozní soubory a měsíce. Případné změny časového a finančního
Labe, Mělník, protipovodňová ochrana – II. etapa

č. akce 259140008

harmonogramu je za objednatele oprávněna odsouhlasit osoba oprávněná k podpisu
smlouvy.
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 dnem podpisu smluvních stran, účinnosti nejdříve
dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:
V Hradci Králové dne .................

Za zhotovitele:
V ..................... dne .................

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

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