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SMLOUVA O DÍLO

čj. KRPP-127552-5/ČJ-2018-03OOEO-DO

Česká republika - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
se sídlem Nádražní 2, východní předměstí, Plzeň 3, PSČ 306 28
IČ : 75151529
DIČ: CZ75151529
Bankovní spojeni : ČNB Plzeň
Číslo účtu :
zastoupené , vedoucí ekonomického odboru
kontaktní adresa: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2,
306 28 Plzeň
ID DS:

jako mObjednatel"
a

společnost: CHODSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE, a.s.
sídlo: Bezděkovské předměstí 388, Domažlice
zastoupený:
IČ: 497 88 761 DIČ : CZ49788761
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
E-mail:
Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Plzni,
oddíl B, vložka 360

jako ,,zhotovitel"
uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/ 2012 Sb., občanského
zákoníku,

I.
Předmět díla

1. Předmětem díla je ,,Oprava rozvodu vody v areálu ÚO Domažlice",
KosmonautŮ 165, 344 15 Domažlice

2. Podrobná specifikace prací je uvedena v příloze č. 1 smlouvy o dílo.

3. Předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky, které jsou uvedeny v
příloze č. 1 této smlouvy
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4. Dílo bude zhotovitelem provedeno v souladu s předanými podklady,
právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy.

II.
Doba a místo plnění

Smluvní strany se dohodly na nás|edujÍcÍch základních lhŮtách:

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na předmětném díle v co
nejkratším možném termínu od podpisu smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do
27. 9. 2018

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v termínu dle
dohody, nejpozději však v den zahájení prací.

4. Veškeré práce budou prováděny za provozu objektu, v pracovni dny od
07:00 - 15:30 hod. Změna těchto omezení je možná po dohodě s
odpovědnou osobou objednatele. Místem plnění předmětu díla je objekt
Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, areál ÚO Domažlice,
KosmonautŮ 165, 344 15 Domažlice.

III.
Cena díla

Smluvní strany se dohodly na ceně díla s odkazem na rozpočet, který byl
objednateli sdělen zhotovitelem před uzavřením této smlouvy (§ 2620
zákona č. 89/2012 Sb.), ve výši:

Cena díla bez DPH 95 041,00 KČ

DPH 21% 19 959,00 KČ
Celkem 115 000,00 KČ

Slovy: KČ jednostopatnácttisIckorun.

1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením
předmětu díla.

2. Cena díla je s odkazem na ustanoveni § 2621 zákona č. 89/2012 Sb.
považována za cenu nejvýše přípustnou.

3. jakákoliv záloha se nepřipouští.

IV.
Platební podmínky

1. Právo na zaplacení ceny díla vznikne zhotoviteli předáním řádně
dokončeného díla v souladu s článkem VII. odst. 1. Úhrada bude
objednavatelem provedena bezhotovostním převodem v české měně
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na základě zhotovitelem vystaveného a objednavateli řádně
doručeného daňového dokladu.

2. Zhotovitel vyhotoví krycí list faktury za dodávky a práce, který bude
před vystavením faktury odsouhlasen v místě plnění zhotovitelem a
zástupcem objednatele.

3. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené
daňovými a účetními předpisy a musí dále obsahovat číslo smlouvy o
dílo a název akce.

4. Objednatel
vystavené
Plzeňského
vyhotoveni
ekonomický

uhradí fakturovanou částku do 21 dnŮ
na adresu objednatele tj. Krajské
kraje, Nádražní 2, 306 28 Plzeň a
na adresu: Krajské ředitelství policie
odbor, Nádražní 2, Plzeň 306 28.

od obdrženi faktury
ředitelství policie

doručené v trojím
Plzeňského kraje,

5. Nebude-li krycí list faktury předem odsouhlasen dle odst. 2, nebude-li
faktura obsahovat náležitosti dle odstavce 3 nebo nebude-li ve trojím
vyhotoveni, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se
tímto postupem dostal do prodlení s její splatnosti.

6. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem připsání fakturované
částky na účet zhotovitele.

7. přijaté plnění bude odběratelem použito pro účely, které nejsou
předmětem daně, resp. k danému plněni nevystupuje jako osoba
povinná k dani.

8. Daňový doklad vystavený poskytovatelem zdanitelného plnění bude
příjemcem zdanitelného plněni uhrazen v plné výši včetně DPH, jestliže
si objednatel ověří zpŮsobem umožňujÍcÍ dálkový př'stup skutečnost,
že zhotovitel není nespolehlivým plátcem DPH a při úplatě nad
700.000,- kč i to, že jeho bankovní účet dle této smlouvy je shodný
s účtem zveřejněným správcem daně zpŮsobem umožňujÍcÍm dálkový
přístup. V opačném případě objednatel uhradí zhotoviteli pouze základ
daně a DPH převede přímo příslušnému správci daně. I tento postup je
chápán jako řádná úhrada závazku objednatele,

V.
Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen řádně a včas provést objednané dílo. je povinen
zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně
technického charakteru, nutná k řádnému provedení a dokončení díla,
a obstarat a dodat veškerý potřebný materiál a zařIzenI.

2. Zhotovitel odpovídá za dodržováni veškerých závazných právních
předpisŮ a norem v prŮběhu prováděni díla, zejména pak v oblast'
bezpečnosti práce a protipožárních předpisŮ Zhotovitel odpovídá za to,
že tyto předpisy a normy budou dodržovány ze strany všech osob
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provádějÍcÍch dílo, ať již se jedná o zaměstnance zhotovitele Či případné
subdodavatele.

3. Z dŮvodŮ provádění prací za provozu objektu je zhotovitel povinen
provést opatření k zajištěni bezpečnosti pracovníků uživatele a klientŮ
Policie ČR tak, aby nebyl ohrožen plynulý chod objektu a byly dodrženy
veškeré bezpečnostní předpisy, včetně zajištěni bezpečnosti a ochrany
ostatních prostor, kde bude zachován provoz budovy.

4. Zhotovitel je povinen před započetím díla předat objednateli seznam
všech pracovnIkŮ, včetně čísel jejich op, a dále seznam registračních
značek vozidel, které budou provádět dodávky a nakládky materiálu za
účelem vjezdu do objektu, a to po předchozím odsouh|aseni správcem
objektu.

5. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby během realizace díla nedošlo ke
škodám na majetku objednatele, ať zpŮsobených zaměstnanci
zhotovitele Či případnými subdodavateli.

6. Pokud i přes to dojde ke vzniku škody na majetku objednatele
(případně třetí osoby) je zhotovitel povinen tuto škodu na své náklady
bez zbytečného odkladu odstranit.

7. Zhotovitel při prováděni díla v maximálni možné miře zajisti ochranu
životního prostředí dle platných právních předpisŮ. Odvozy odpadŮ a
obalŮ a jejich likvidace budou prováděny zhotovitelem na jeho náklady,
a to v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a prováděcími
předpisy, v případě výslovného požadavku objednatele je zhotovitel
povinen doložit doklad o jejich likvidaci v souladu se zákonem č.
185/2001 SB. při přejImacIm řIzenI. Odpad použitelný jako druhotná
surovina zůstává majetkem objednatele a zhotovitel je povinen o jeho
případném výskytu prokazatelně informovat kontaktní osobu
objednatele, přičemž odvoz takového odpadu z místa plněni je možný
až po udělení prokazatelného souhlasu k jeho odvozu.

8, Při realizaci použije zhotovitel pouze suroviny, materiály a výrobky,
které jsou schváleny nebo certifikovány.

9. Zhotovitel je povinen
kontrolu dokladŮ
dobu danou právními
Sb., o účetnictví, ve
Sb., o dani z přidané

umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly
souvisejÍcÍch s plněním zakázky, a to po
předpisy k jejich archivaci (zákon č. 563/1991

znění pozdějších předpisŮ, a zákon č. 235/2004
hodnoty, ve znění pozdějších předpisŮ).

VI.
Povinnosti objednatele

1. Objednatel zajisti zhotoviteli přiměřený přístup k místu prováděni díla.
2. Objednatel nebude zajišťovat skládky, ani hradit poplatky za uloženI

odpadu, včetně dopravy.
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3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu plněni předmětu díla a
zhotovitel je povinen objednateli tuto kontrolu umožnit.

4. Objednatel je povinen za dokončené dílo řádně a včas zaplatit cenu
dohodnutou dle této smlouvy.

VII.
Předání díla

1. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce
a dodávky a je předvedena jeho zpŮsobilost sloužit svému účelu

2. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky,
které samy o sobě nebo ve svém úhrnu bráni řádnému užÍváni díla.

3. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který za objednatele
podepíše odpovědný pracovník uvedený v ČI. XII. odst. 1 této smlouvy.
Podpisem zápisu o převzetí díla přechází na objednatele nebezpečí
škody na zhotovené věci.

4. Zápis o převzetí díla bude obsahovat též soupis eventuálních výhrad
objednatele, tj. soupis zjištěných vad a nedodělkŮ s dohodnutými
lhŮtami pro jejich odstranění

VIII.
Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli na provedené dílo záruky takto:
> Na stavební práce a dodané technologie v délce trvání 60 měsíců.
> LhŮty pro zahájení odstraňování vady díla charakteru havárie do 12

hodin po nahlášení
Běh záruční doby se počítá ode dne nás|edujÍcÍho po dni
předánÍ/převzeti díla.

2. výskyt eventuálních záručních vad oznámi objednatel zhotoviteli spolu
s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po
jejich zjištěni. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko
k reklamaci nejpozději do 2 kalendářních dnŮ od jejich doručení a
zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní4i
tak, má se za to, že reklamaci uznává a odstraněni vady provede
nejpozději do 5 kalendářních dnŮ, nedohodne ii se objednatelem j'nak

3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla zpŮsobené použitím podkladŮ a věcí
poskytnutých objednatelem a za vady díla vzniklé v dŮsledku běžného
opotřebení, živelní pohromy nebo násilného poškození.

IX.
Sankce
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1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu
dokončeni a předání díla smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny
díla včetně DPH (tj. z 115.000,- kč) za každý, byť i započatý den
prodlení.

2. Za prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn
účtovat objednateli úrok z prodlenI ve výši dle nařizenI vlády č.
351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroku z prodlení.

3. V případě nesplněni terminu sjednaného v zápise o převzetí díla pro
odstranění vad či nedodělkŮ je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 2.000,- kč za každý, být i započatý den
prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady.

4 V př'padě, že nedojde k odstranění záručních vad ve lhŮtě uvedené
v článku VIII. odst. 4, popřípadě v jiné dohodnuté lhŮtě, má objednatel
právo na smluvní pokutu v částce 2.000,- KČ, za každý, byt' i započatý
den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady.

5.V případě nesplnění povinnosti informovat objednatele o výskytu
odpadu použitelného jako druhotná surovina či odvezeni takového
odpadu z místa plnění bez souhlasu objednatele (viz ČI. V. odst. 8
poslední věta) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou
smluvní pokutu v částce 20.000,- KČ za každé porušeni této
povinnosti; tím není dotčeno právo objednatele na náhradu případně
vzniklé škody.

6. Povinnost uhradit smluvní pokutu/úrok z prodlení vzniká dnem doručeni
výzvy k jeji/jeho úhradě pov"nné straně s dobou splatnosti 30 dnŮ,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

X.
Změna smlouvy

1. Smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným
ujednáním výslovně nazvaným: ,,Dodatek ke smlouvě o dílo".

2. Dojde-li na základě požadavku objednatele k rozšířenÍ předmětu díla,
je tento povinen předat zhotoviteli soupis požadovaného rozšÍřeni
předmětu díla, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých
pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím
navrhovaných cen, a předložl oceněný soupis objednateli k
odsouhlasenI, včetně návrhu případné změny termínu dokončeni díla.

, XI.Ostatní ujednání
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1. Smluvní strany se dohodly, že položkový rozpočet zhotovitele ze dne
10.9.2018 je pro obě smluvní strany závazným podkladem pro
vyhotoveni této smlouvy.

2. Z dŮvodu právni jistoty strany prohlašujI, že jejich závazkový vztah
založený touto smlouvou se řIdí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským
zákoníkem.

XII.
Kontaktní osoby

1. Za objednatele ve věcech smluvních je oprávněn jednat:
,

2. Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat:

3. Za zhotovitele je věcech smluvních je oprávněna jednat: p. .
G

4. Za zhotovitele je věcech technických oprávněn jednat: p. ,

XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Po podpisu oběma stranami, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv, tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv Pokud nebude uveřejněna v registru smluv ani do tří měsíců ode
dne, kdy byla uzavřena, je zrušena od jejího počátku.

2. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vyp|ývajÍcÍ z této
smlouvy budou řešeny příslušným soudem, nikoliv rozhodcem.

3. Smlouva je sepsána ve třech stejnopisech (7 stran smlouvy a 4 strany
přílohy), z nichž 2 obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Přílohy: Příloha č. 1 : položkový rozpočet

V Plzni dne 13.9. 2018

vedoucí ekonomického odboru Plzeň

V Domažlicích dne /q C?

jednatel společnosti

statutární ředitelka
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Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
344 78 Dormžlice,

Bezděkovské předrrěsti 388
IČO: 49 78 87 61

Platnost nabídky je 60 dni.

položkový rozpočet
Rozpočet: 01 Domažlice PČR - Opravy vody a kanal 2018 Základní rozpočet

objekt: Název objektu: jKSO:
01 Domažlice PČR - Opravy vody a kanal 2018
Stavba: Název staOy: ŠKP:
2700 Domažlice PČR - Opravy

Projektant: Mj: Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Policie ČR DOMAŽLICE Náklady na Mj: 95 041,00

Počet listů: ZakázkoW číslo: 2700

Zpracovatel projektu: Zhotoútel:
CHODSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE a.s.

Rozpočtové náklady
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 93 041,15 Vytýčení křížených podzemní wdení 0,00_
Z PSV celkem 0,00 GEO zaměření 0,00
: M práce celkem 0,00 Zaměření skutečného provedení 0,00

M dodávky celkem 0,00 Mimostawništní doprava 2 000,00_
ZRN celkem 93 041,15 Zařízení staveniště 0,00

Doprawí značení 0,00
Kompletační činnost (ĹČĎ) 0,00_

HZS 0,00 Ostatní náklady neuvedené: 0,00_
ZRN " ostatní náklady 95 041,15 Ostatní náklady celkem: 2 000,00
Vypracoval: za zhotoútele: Za objednatele:

Jméno: jan Michal, 737239146 Jméno: Rudolf Kunzmann, 602746048 jméno:
Datum: 10.9.2018 Datum: Datum:

Podpis: Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 % činí: 95 041,00 Kč
DPH 21,0'% činí: 19 959,00 KČ

Cena za objekt celkem: 115 000,00 KČ

Zpracováno programem BU|LDpowerfirrm RTS a.s.



Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
-~ 344 78 Dormžlice,

Bezděkovské předrrěsti 388

CHVaK "°""""
Stavba: 2700 Domažlice PČR - Opravy
objekt: 01 Domažlice PČR - Opravy vody a kanal 2018
Rozpočet: 01 Domažlice PČR - Opravy vody a kanal 2018

Platnost nabídky je 60 dni.

Základní rozpočet List Č.2
Datum tisku:10.9.2018

Rekapitulace stavebních dílů
Stavební díl
1 Zem ní práce

5 Kom unikace pozem ní

8 Trubní vedeni

99 Staveništní přesun hmot

HSV PSV Dodávka Montáž HZS
48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 700,26 0,00 0,00 0,00 0,00

19 828,39 0,00 0,00 0,00 0,00

5 512,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Kč 93 041,15 0,00 0,00 0,00 0,00

VRN, rezerva a kompletace
Přirážka
Vytýčení křížených podzemní vedení
GEO zaměření
Zaměření skutečného provedení
Mimostaveništní doprava
Zařízení stawniště
Doprawí značení
Kompletační činnost (IČO)

Povdení vstupu do vozovky

Sazba Základna KČ
0,00 93 041,15 0,00
0,00 93 041,15 0,00
0,00 93 041,15 0,00
0,00 93 041,15 2 000,00
0,00 93 041,15 0,00
0,00 93 041,15 0,00
0,00 93 041,15 0,00
0,00 93 041,15 0,00

2 000,00

Zpracováno programem BUILDpowerfinrm RTS a.s.



Chodské vodárny a kanalizace, a.s.-L 344 78 Dormžlice,
Bezděkovské předměstí 388

CHVaK "°""""'
Stavba: 2700 Domažlice PČR - Opravy
objekt: 01 Domažlice PČR - Opravy vody a kanal 2018

Rozpočet: 01 Domažlice PČR - Opravy vody a kanal 2018

P. č. Položka

1
1 132201202R00

1

5
2 113 20-1112.U00

3 272 31-3611.R00

4 564 87-1111.R00

5 565 13-1121.R00

6 572 95-2112.R00

7 91613-1112.U00

8 919 73-5111.R00

9 979 08-2213.R00

10 979 08-2219.R00

11 979 99-9996.R00
5

8
12 857 24-4192.R00
13 857 26-4121.R00

14 79730100

15 422-73503

16 422-91240

8

99

17 998 27-6101.R00

99

Popis MJ

Zemní práce
žermi práce, vyhledáni poruchy kpl

Zemní práce

Komunikace pozemní
Vytrháni obruba silniční ležatá m

Beton prostý c 16/20 rr8

Fbdklad ze štěrkodrti po zhutněnítbušťky 30 cm

(rnÍstn4 rrQ
Fbdklad kaen. obal. asfaltemtř. 2 do 3 mtL5 cm

(mÍstn4 rrQ
Vyspraveni krytu po překopu asf.betonemtl.do 5cm

(rrlÍstng rr2
Osaz sil bet lež obrubník-opěra bet m
ŘezánÍstávajÍcího živičného krytu ti. do 10 cm

(místnň m
Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km(mÍsnO t
Kiplatekza dopravu suti po suchu za dalši1 km

(místní) t
Fbplatek za skládku suti - živice (mIstní) t
Komunikace pozemní

Trubní vedení
Opravné práce na kanálu včetně rmteriálu kpl
Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100 kus
Opravný pas litinový on 90 ks
Fásy navrtavaci Haw le dn100/32, litina KUS
Souprava zermišoupátková kus

Trubní vedení

Staveništní přesun hmot
Fřesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t
Stavenišhi/ přesun hmot

Platnost nabídky je 60 dni,

Základní rozpočet List Č.3
Datum tisku:10.9.2018

M nožství Cena/Mj Cena

1,0000 48 000,00 48 000,00

48 000,00

4,0000 90,40 361,60

0,2000 2 914,45 582,89

14,8000 205,69 3 044,21

14,8000 276,58 4 093,38

14,8000 460,00 6 808,00

4,0000 297,00 1 188,00

18,0000 98,00 1 764,00

3,7000 33,21 122,88

3,7000 191,00 706,70

3,7000 278,00 1 028,60
19 700,26

1,0000 9 800,00 9 800,00
2,0000 476,57 953,14

1,0000 3 830,00 3 830,00

1,0000 3 664,00 3 664,00

1,0000 1 581,25 1 581,25

19 828,39

12,2500 450,00 5 512,50

5 512,50

Zpracováno programem BU|LDpowerfimm RTS a.s.


