Příloha č,2

uzavřenápod|es 2586 a nás|.zákona8912012Sb., občanský
zákoníkv platném
znenl

t.
SMLUVNí
srnnruy
í.í objednate!
obec Věžnice
zastoupený:
Adresa:
lČ:
DlČ:
Bankovníspojení:
č.úětu:

DavidDrahoš,starostaobce
VěŽnice9, 582 52 VěŽnice
00268461
cz]00268461
Českáspořitelna,a.s.
1122787379/0800

í.2 Zhotovite|
obchodnífirma:
zastoupená:
.
Místopodnikání:

lČo:

CHEMCOMEX,a.s.
RNDr.Pav|emŠpačkem
E|iškyPřemyslovny379,Praha5, 15600
250 76 451
c225076451
KB
7536880247t0100

D!Č:
Bankovníspojení:
č.účtu:
Kontakt:
. zmocněnecprotechnickájednání:
- tel.

Mgr.Jan Beneda
226 259 151

ll.

ÚČrln pŘeouĚrsrulouw
2.1Předmětem této smlouvy je rea]izace vyh|edávacíhohydrogeo|ogického
jehoŽ cí|emje vybudovánídvou novýchjímacích
průzkumu(dále jen ,,dí|o..),
jednot|ivé
objektůvŽ-+ a vŽ-5 o
h|oubce maximá|ně70 m a celkovém
vyuŽite|ném
mnoŽstvíminimá|ně0,2 |/s.Podk|adempro uzavřenísmlouvyje
nabídkazhotovite|e
ze dne 9.9. 2019 podanáve výběrovém
řízenívyhlášeném
v sou|adus ust. $ 31 zákona č. 13412016sb. o zadáváníveřejnýchzakázek a
v sou|adus Pokyny pro zadáváníveřejnýchzakázek v oPŽP 2014-2020mimo
průzkum..'
reŽimzákona na zakázku,,Novýzdrojvody VěŽnice- hydrogeologický
Účebm dí|aje zabezpečení
řádnéhozásobovánípodzemnívodou pro vodovod
VěŽnice.
průzkumu,
2.2Rozsah stavebníchpracíje vymezen Projektemhydrogeologického
zpracovate|
Mgr.Jan Beneda,Chemcomex,a.s.,EIiškyPřemyslovny379 156 00
Praha 5 _ Zbraslav,lČ 25076451z prosince2018 a po|oŽkovým
rozpočtem
díla
(pří|oha
č 1).
průzkum,
2.3Dí|ozahrnujegeofyziká|ní
vrtnépráce,d|ouhodobou
hydrodynamickou
práce
zkoušku,|aboratorní
rozboryvzorkůvod, hydrogeologické
a je ukončeno
vypracováním Závěrečnézprávy' Součástí zakázky je také vyčištěnía
převystrojení
vrtuvŽ3.
stávajícího
je
2.4 Rea|izace
díla
spo|ufinancována ze
státního rozpočtu
prostřednictvím
NárodníhoprogramuŽivotníprostředí.V případě,Že na akci
nebude poskýnuta podpora,nebude dí|o rea|izovánoa tato sm|ouvabude
zrušena.
!ll.
DoBA A MíSToPLNĚNí
je 1. ledna2020
zahájenírea|izace
3.1 Předpok|ádaným
termínem
je 31. srpna2o2o.
3.2 Předpok|ádaným
ukončení
rea|izace
termínem
3.3 Místemrea|izacedí|aje obec VěŽnice,pozemkyp'Ó' 86112a 1080/10v k.ú.
HorníVěŽnice;okresHav|íčkův
Brod'

tv.
pooluírury
CENAA PLATEBruí
předmětusmlouvyV rozsahuě|.!l tétosmlouvyje stanovena
4.1Cena za zhotovení
dohodousm|uvních
stranna základěcenovénabídkyzhotovitele,
zpracované
dle
projektua činícelkem:
hydrogeologického
Gena bez DPH

896.300'.Kč

DPH 21%

188.223,.Kč

cena věetně DPH 21o/

1.084.523,.Kč
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jednotkových
4.7.2 Vynásobením
cen a mnoŽstvíprovedenýchměrnýchjednotek
budoustanovenyzák|adnínák|adyvíceprací,
4.7.3 k zák|adnímnák|adůmvícepracídopočtezhotovite|přiráŽku na podíl
ve svýchRozpočtech,
ved|ejších
nák|adů
v tévýši,v jakéji up|atni|
4'7'4 součetved|ejších
a základníchnák|adůpak tvoři zák|adnupro kompletační
přirážku,která bude dopočtena
ve
v takovévýši,v jakéji zhotovite|up|atni|
svých Rozpočtech,
ved|ejších
nák|adů
a kompletační
4.7.5 k ce|kovému
součtuzákladníchnák|adů,
přiráŽcepak bude dopočtenaDPH pod|epředpisůp|atnýchv době vzniku
p|nění.
zdanite|ného
4.8 Méněprácebudouoceněnytakto:
odsouh|aseného
oběmasmluvními
4'8'1 na základěpísemného
soupisuméněprací,
cen pod|e
ceny ve výšijednotkových
stranami,dop|nízhotoviteljednotkové
Rozpočtu,
jednotkových
měrnýchjednotek
neprovedených
4.8.2 vynásobením
cen a mnoŽství
nák|adyméněprací,
budoustanovenyzák|adní
4'8.3 k zák|adnímnák|adůmméněpracídopočtezhotovite|přirážkuna podí|
ve svýchRozpočtech,
nák|adů
v tévýši,v jakéji up|atni|
ved|ejších
nákladůpak tvořízák|adnupro komp|etační
4'8'4 součetved|ejších
a zák|adních
přiráŽku,která bude dopočtena
ve
v takovévýši,v jakéji zhotovite|up|atni|
svýchRozpočtech,
ved|ejších
nák|adů
a kompletační
nák|adů,
4.8.5 k ce|kovému
součtuzák|adních
jaké
přiráŽcepak budedopočtena
ve sjednané
DPH ve výši,v
by|adopočtena
ceně.
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4.9objednate|neposkýnezhotovite|i
4'1o Ce|ková částkaza di|o bude Účtovánabezhotovostněmaximá|něve dvou
první
p|nění
Za sm|uvnídatum zdanite|ného
fakturách(daňovýchdok|adech)'
povaŽuje
prací.
Datem
zdanitelného
vrtných
uskutečnění
fakturyse
ukončení
p|něnína konečném
faktuřeje den předánía převzetí
daňovém
dokladu-konečné
dí|a uvedenýv zápise o předánía převzetídí|a.Konečnáfaktura nebude
vystavenadříve,neŽ bude předána závěrečnázpráva' Sp|atnostfakturje do 30
faktur.Fakturoványbudou pouze práce, kteréjsou
dní ode dne data doručení
jsou
předmětemsmlouvy a
kva|itněprovedeny.Pří|ohoukaŽdéhodaňového
dok|aduje soupis provedenýchprací,včetnějejich ocenění,odsouh|asený
a technickýmdozorem'Bez tohotosoupisu
oprávněnýmzástupcemobjednate|e
je faktura nep|atná' KaŽdá jednot|iváfaktura bude před|oŽenaVe dvou
íchvyhotoven
ích.
originá|n
4.11 Dí|o bude předáno 'na zák|adě oboustranněpodepsanéhopředávacího
protoko|u
zprávy.
a předanézávěrečné
V.
PRoVÁDĚtrtíoÍm
při provádění
povinenpostupovat
dí|av souladus hydrogeo|ogickým
5.1Zhotovitelje
právními
předpisy
projektem,s p|atnými
souvisejícími
s rea|izacídí|a,podle
schvá|enýchtechnickýcha technologickýchpostupůstanovenýchplatnýmii
normamia bezpečnostními
českýmineboevropskými
technickými
doporučenými
předpisy,v souladuse současným
techno|ogií
a
standardemu pouŽívaných

postupůpro tentotyp dí|atak, aby dodrŽelsm|uvenoukva|itudíla.Zhotovite|
dílo
provedev rozsahusvénabídkya da|ších
ujednánítétosm|ouvyna svůjnák|ad,
na svénebezpečí
a ve sjednané
době.
5.2Zhotovite|
dále zajistí:
o měřeníspotřebyenergiía jejichúhradu
o koordinacipracíspoddodavateli
vodoprávním
a příslušným
úřadem
o nah|ášení
pracíxÚ kraleVysočina
o evidencipracíu Čos - GeofonduPraha
povinenza|oŽita véststavebnídeníkd|evyhláškyč;.49912006
S.3Zhotovite|je
Sb. a
po skončení
stavbyodevzdatobjednate|i
originálstavebního
deníkuvč'záznamťl
o pracíchprováděných
subdodavateli.
5.4objednateIje oprávněn kontro|ovatprováděnídí|a. ZhotoviteIje povinen
organizovatkontro|ní
dny s místemkonáníobec VěŽnice,k.ú.HorníVěŽnice
86112a 1080/10s četností
alespoňjednouýdně.
5.5objednatel můŽe písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat
prováděnídí|a (dá|e jen Technický dozor). Technický dozor je oprávněn
prováděnídí|av p|némrozsahua je při tom oprávněnvstupovatna
kontro|ovat
staveniště
a na všechnapracoviště.
Technickýdozorje oprávněnpo Zhotoviteli
poŽadovatprokázánípůvodua v|astností
materiá|ů
kteréZhotovite|
a výrobků,
prostavbu.
hod|ápouŽít
je povinenzhotovite!
5.6Zjištěné
vadya nedodě|ky
odstranitna svénáklady.
5.7Závěrečnázpráva,tj. písemnáčástpředmětudíla,bude předána Česképoště
právo k
nebo veřejnémudopravcik přepravědo sídlaobjednatele.
V|astnické
závěrečné
zprávě přecházíze zhotovite|e
na objednate|e
zap|acením
ceny dí|a.
5.8obě sm|uvnístranyjsou povinnyvzájemně se průběŽněinformovato všech
podstatnýchskutečnostech
vznik|ýchpři plněnítétosm|ouvy,zejménao těch,
kterése týkajíjejich práv a povinností,
á o všechjednáních'týkajících
se
předmětudíla,resp.podmínek
p|něnítéto
zhotovení
sm|ouvy.
je povinenbýt pojištěnprotiškodámzpůsobeným
jeho činností
5.9Zhotovite|
třetím
osobám na věcech, majetku a zdraví včetně možnýchškod pracovníkůa
poddodavate|ů
Zhotovite|e,
a to minimá|nědo výšeceny Dí|aa po ce|oudobu
je povinenna vyzvánípřed|oŽitobjednate|i
prováděnídíla.Dok|adyo pojištění
před uzavřením
tétosm|ouvy.

vt.

STAVENlŠTĚ
6.1objednate|je povinenpředat Zhotovite|i
Staveništěnejpozdějido pěti dnůod
písemné
(nebojeho části)
výzvyZhotovite|e.
Sp|něnítermínupředáníStaveniště
je podstatnouná|eŽitostí
smlouvy,na níŽje závis|ésp|něníTermínupředánía
převzetídí|a.
6.20 předánía převzetíStaveniště
vyhotoví
objednate|písemnýprotokol,kteý obě
strany podepíší'
Za den předáníStaveništěse povaŽujeden, kdy dojde k
podpisupříslušného
protoko|u.
oboustrannému
(dlezákona8912012
5'10 objednate|
zajistík provedenídí|a
Sb.,občanský
zákoník
v p|atném
znění):
. povolenívstupu
na pozemkya do objektů
o vyjádření
podzemních
vedenícha sítích
o
. určí
místona umístěnístaveništního
zařízeni
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6.3VybudovánízařízenístaveništězabezpečujeZhotovite|V sou|adu se svými
potřebamia v sou|adus projektovoudokumentací.
Nák|ady na vybudování,
zprovoznění,údrŽbu,|ikvidacia vyklizenízařízenístaveništějsou zahrnutyve
sjednané
cenědíla.
prováděnprůběŽně
6.4Uk|idstaveniště
budezhotovite|em
a bez odkladu.
6.5ZhotoviteIje povinen zajistit na Staveništiveškerá bezpečnostní
opatření,
poŽárni
prováděného
hygienickáopatřenía
ochranuStaveništěi
dí|a,a to v
předpisy. Zhotovitelprovede
rozsahu a způsobemstanovenýmpřís|ušnými
pracovního
prostoruprotivstupunepovo|aných
zabezpečení
osob.
je povinenzajistitbezpečnýpřístupke všemčástemdí|apro výkon
6'6Zhotov|te|
technického
dozorua kontro|y
dí|a.
je
6.7Zhotovite| povinenodstranitzařízení
staveniště
a vykliditStaveništěnejpozději
jinak.
do .|5dnůode dne Předánía převzetí
díla,pokudse stranynedohodnou
je
Nevyk|idí-|i
Zhotovite|
Staveniště
ve sjednaném
termínu, objednateloprávněn
zabezpečitvyklizeníStaveništětřetíosobou a náklady s tím spojenéuhradí
Objednateli Zhotovitel.
vil.
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7.1Záruční
doba na předmětdí|aje 36 měsícůode dne převzetíobjednate|em'
Po tuto dobu odpovídázhotovite|za to, Že dílo má v|astnostiustanovené
závaznýmitechnickými
normamia obecněplatnýmipředpisy'
7.2 Za vady, kterése projevípo záručnídobě, odpovídázhotovite|,pokud by|y
jeho povinností.
porušením
způsobeny
Práva a povinnosti
sm|uvních
stranzvad
dí|ase řídízákonem89/2012Sb.,občanský
zákoníkv p|atném
znění.
7.3 objednate|je povinenvady písemněrek|amovat
u zhotovite|e
bez zbytečného
odk|adupo jejichzjištění.
oznámení(reklamaci)
odeš|ena adresuzhotovite|e
uvedenouv č|ánku|.tétosm|ouvy.
povinností
7.4 Sankceza nep|nění
dohodnutých
termínů
a sm|uvních
7.4.1 Pokud bude ZhotovitelV prod|eníproti termínupředánía převzetídí|a
je povinenzaplatitobjednatelism|uvní
podlesm|ouvy,
pokutuve
sjednanému
výši0,05 o/oZ Ce-n!dí|azakaŽdýi započatý
den prod|ení.
7.4'2 Pokudbudeobjednate|
v prod|ení
s úhradou
fakturyprotisjednanému
termínu
je povinenzap|atitZhotovite|i
úrokz prodleníve výši0,05 % z d|užné
částky
za kaŽdýi zapoÓatýden prodlení.
7.4.3 Za neodstranění
vad a nedodě|ků
zjištěnýcha uvedenýchpři předánía
převzetídí|aa za neodstranění
reklamovaných
vad je Zhotovitelpovinen
zap|atitobjednate|i
sm|uvnípokutuve výši5'000 Kč,za kaŽdoutakovouto
vadu/nedodě|ek.
vilt.
zÁvĚneČNÁ USTANoVENí
8.1Zhotovite|
toutosm|ouvouse zavazujek provedení
dí|aa objednatelse zavazuje
k převzetía řádnémuzap|acení
dílauvedeného
v předmětutétosm|ouvy.
pomocíkteréhozhotovite|prokazovalve výběrovém
8.2Zménitpoddodavate|e,
řízení
je moŽnéjen ve
(v případě,žeje totoustanovení
sp|něníkva|ifikace
re]evantní),
případechse souh|asemobjednate|e.Nový poddodavate|musí
výjimečných
sp|ňovatkva|ifikaci
minimá|něv rozsahu,v jakémbyla prokázánave výběrovém
řízení'

8.3Sm|uvní
stranyse dohod|y,že od tétosm|ouvylze odstoupitpouzev případech,
kteréstanovítato
sm|ouvanebozákon'
8'4Navzájemposkýnutéinformaceo přípravě,
způsobua provedení
díla,o cenácha
jsou
povaŽovány
o získanýchvýs|edcích
za důvěrné.
Případnéporušení
této
povinnosti
dohodnuté
budeřešenopod|ezákona.
je tímmíněnatatosm|ouvao dí|o.
8.5Pokudje v tétosm|ouvěpouŽittermín
smlouva,
8.6Změnya dop|ňkytétosmlouvymohoubýt provedenypouze formoupísemných
podepsaných
dodatků
sm|uvními
stranami.
je
8.7Sm|ouva vyhotovenaVe čtyřechvyhotoveních,znichŽ po dvou obdrŽí
objednate|
a dvě zhotovite|.
8.8Sm|ouva
nabýváúčinnosti
dnempodepsání
sm|ouvy
o dílooběmastranami.
8.9Tato sm|ouvaby|a uzavřenavsou|adu se zákonem č.12812000
Sb. o obcích
její
p|atném
v
znění a by|y splněny podmínkypro
uzavřenístanovenétímto
zákonem.
8.10 Veškerápráva a povinnostivyp|ývající
ztétosm|ouvyse řídíprávnímřádem
Českérepub|iky
zejménazák'č'8912012
sb., občanský
zákoníkv p|atném
znění.
8.11 Sm|uvnístranyproh|ašují,
Že sm|ouvaje výrazemjejichshodnévů|ea na
jednatjejichjménem.
připojují
podpisyosob oprávněných
důkaztétoskutečnosti
Přílohač'1: Po|oŽkový
rozpočet

Ve VěŽnicidne

Za objednatele

VěŽnice - hydrogeo|ogickýprůzkum
Posí|ení
zdrojepitnévody

Y Praze
dnee.e.ro,*
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