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Smlouva o dílo  

 

Na dílo: ÚV Sušice – celková obnova řídícího systému, M+R a elektroinstalace 
 

uzavřená podle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění 
 

  číslo smlouvy objednatele:  
  číslo smlouvy zhotovitele: 18052201 
 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 
 
1. Objednatel:  Město Sušice 
   Náměstí Svobody 138 
   342 01 Sušice 
  tel.: 376 540 111   fax: 376 540 112 
  e-mail: podatelna@mususice.cz 
  zastoupený:  Bc. Petr Mottl, starosta města 
  IČ: 00256129 
  DIČ: CZ00256129 
  bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
  číslo účtu: 5070462/0800 
    
   dále jen objednatel 
 
 
   a 
 
 
2. Zhotovitel:  ISATS Ing. Prašnička s.r.o. 
   Dukelská 465/24 
   370 01 České Budějovice 
  e-mail: isats@isats.cz 
  zastoupený: Ing. Ondřejem Prašničkou, jednatelem společnosti 
  IČ: 28115856 
  DIČ: CZ28115856 
  bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. 
  číslo účtu: 6235007001/5500 
  registrace: Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS 
   v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 18083 
 
   dále jen zhotovitel 
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3. Zástupci smluvních stran, oprávnění k jednání: 
 

3.1.   Ve věcech smluvních: 
  Objednatel:  Bc. Petr Mottl tel.: 376 540 101 
  Zhotovitel: Ing. Ondřej Prašnička  tel.: 737 944 232 
 
3.2. Ve věcech technických: 
  Objednatel: Ing. Kateřina Ronová, investiční technik 
    tel.: 602 585 967 
  Zhotovitel: Ing. Lukáš Čierný tel.: 733 530 586 

 
3.3. Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného 

obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 
smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 

 
 

 
II. PŘEDMĚT DÍLA 

 
1. Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele na akci 

„ÚV Sušice – celková obnova řídícího systému, M+R a elektroinstalace“. 
 

2. Bližší popis předmětu plnění 
 
 Úpravna vody 

- výměna řídicího systému, výměna operátorského pracoviště na velínu (stávající PC, 
nová vizualizace), úprava zasílání SMS, úprava místního ovládání strojních zařízení, 

- výměna rozvaděče řídicího systému DT1, 
- výměna technologického rozvaděče RM1 (4 pole), 
- výměna rozvaděče automatické kompenzace RC1, 
- úprava kabeláže technologie ÚV, 
- případná výměna/doplnění polní instrumentace - měření jednotlivých veličin. 

 
 Sběrná studna, nádrž na prací vodu 

- zachování stávajícího způsob řízení. 
 
 Chlorovna 

- přenos stavových signálů zařízení chlorovny do nového ŘS. 
 
 Kabely mezi ÚV, sběrnou studnou a vrty 

- pokládka nových napájecích a signalizačních kabelů 
 
 Vrty 5, 6, 7 

- kompletní výměna výstroje všech technologických rozvaděčů 
- přenos stavových a povelových signálů zařízení vrtů do nového ŘS po nových 

signalizačních kabelech. 
 
 Vrt 8 

- úprava řízení čerpání na stejný způsob jako vrty 5, 6, 7. 
 
 Dochlorace ve městě 

- výměna řídicího systému, doplnění měření tlaku před redukčním ventilem, 
- návrh alternativního přenosu signálů mezi Dochlorací a ÚV. 
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 Vodojem (starý) 

- nový technologický rozvaděč s novým řídicím systémem, doplnění měření hladin ve 
všech akumulacích (kontinuální + limitní), 

- návrh alternativního přenosu signálů mezi starým a novým vodojemem. 
 
 Vodojem (nový) 

- nový technologický rozvaděč s novým řídicím systémem, doplnění měření hladin ve 
všech akumulacích (kontinuální + limitní). 

 
 Radiová síť 

- návrh nové přenosové sítě mezi ÚV - VDJ nový - VDJ starý - Dochlorace. 
 

3. Před dokončením prací bude část projektové dokumentace týkající se výměny kabelů mezi 
ÚV, sběrnou studnou a vrty zaslána k vyjádření na odbor životního prostředí. Případné 
připomínky či požadavky budou zapracovány do projektové dokumentace. 

 
4. Projekt bude věcně rozčleněn na etapy pro realizaci dle zadání objednatele. 
 
5. Součástí projektové dokumentace bude výkaz výměr a kontrolní rozpočet. 
 
 
 

III. SJEDNANÁ DOBA PRO PROVEDENÍ DÍLA 
 

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat dílo do 28.02.2019. 
 
2. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se 

splněním závazku a vyhrazuje si právo změny termínů realizace díla o dobu prodlení. 
 
 

IV. CENA ZA PLNĚNÍ DLE ČL. II A JEJÍ PLACENÍ 
 

1. Cena za dodání předmětu smlouvy v  rozsahu článku II. této smlouvy je stanovená dohodou 
smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách a činí: 

 
180 000,- Kč bez DPH 

(slovy stoosmdesáttisíc korun českých) 
 

 
V. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
1. Smluvní cena bude objednatelem zaplacena na podkladě konečné faktury, vystavené 

zhotovitelem po provedení díla, tj. po protokolárním předání a převzetí díla. 
 
2. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne doručení objednateli. 
 
3. Faktura musí obsahovat: 

 označení: faktura a číslo, 

 název, sídlo a DIČ zhotovitele a objednatele, 

 údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky, 

 datum vystavení, odeslání a den splatnosti, 

 označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, 

 předmět a název díla, číslo smlouvy, 

 cenu díla – fakturovanou částku, 

 sazbu daně z přidané hodnoty, 
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 částku k úhradě, 

 razítko a podpis oprávněné osoby. 
 
4. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, bude jejich 

cena na faktuře uvedena samostatně. Taková faktura musí kromě jiných, výše uvedených 
náležitostí, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a 
odsouhlaseny. 

 

5. Objednatel může platbu odmítnout v případě, kdy platební doklad: 

 obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, 

 obsahuje chybné cenové údaje. 
 
 Objednatel musí v těchto případech platební doklad vrátit do data jeho splatnosti, jinak je 

v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně. U opraveného dokladu 
běží nová lhůta splatnosti. 

 
 

VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 
1. Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané době, v souladu s veškerými ČSN, 

bezpečnostními předpisy, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, které předmětu díla týkají.  
 
 

VII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
 
1. Zhotovitel předá a objednatel převezme předmět plnění smlouvy „Zápisem o předání a 

převzetí díla“. 
 
2. Projektová dokumentace bude předána 4x v listinné formě a 2x digitálně na CD. 
 
 

VIII. ZÁRUČNÍ DOBA – ODPOVĚDNOST ZA VADY 
 
1. Odpovědnost za vady díla se řídí touto smlouvou a příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
2. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení předmětu díla podle této smlouvy, platných 

právních předpisů, ČSN a požadovaných standardů. 
 
3. Na zhotovené dílo zhotovitel poskytuje záruku za jakost v délce 24 měsíců. Po tuto dobu je 

povinen bez zbytečného prodlení, nejdéle však do čtyř týdnů po výzvě objednatele, na svůj 
náklad zjištěné nedostatky díla odstranit. 

  
 

IX. SMLUVNÍ POKUTY 
 
1. Smluvní strany se dohodly, že mohou být uplatněny oprávněnou stranou z titulu neplnění 

níže uvedených závazků z této smlouvy tyto pokuty: 
 
2. Za prodlení zhotovitele se splněním sjednaného termínu pro předání a převzetí díla smluvní 

pokuta ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení, až do data podepsání 
protokolu o předání a převzetí. 

 
3. Za prodlení objednatele se zaplacením dohodnutých plateb ve smluvní lhůtě splatnosti úrok 

z prodlení ve výši 0,05 % z částky k úhradě za každý započatý den prodlení. 
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XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se z. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

 
2. Vztahy vyplývající pro smluvní strany z provádění díla se řídí ustanoveními této smlouvy a 

ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb. – občanského zákoníku. 
 
3. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě 

písemnými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany 
druhé do 5 dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují. 

 
4. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna 

strana toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy. 

 
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každá strana obdrží po jednom. 
 
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena 

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. 
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni či za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smluvní strany připojují své podpisy. 

 
7.     Smlouva byla schválena radou města Sušice dne 4.6.2018 usnesením č. 384. 
 
 
 
 
 za zhotovitele:    za objednatele: 
 
 
 dne: 11.6.2018    dne: 6.6.2018 
 
 
  
 
 ______________________    ______________________ 
 Ing. Ondřej Prašnička    Bc. Petr Mottl 
 jednatel    starosta města 


