
Příloha č, 2

uzavřená pod|e s 2586 a nás|. zákona8912012 Sb., občanský zákoník v platném
znenl

t.
SMLUVNí srnnruy

í.í objednate!

obec Věžnice
zastoupený:
Adresa:
lČ:
DlČ:
Bankovní spojení:
č. úětu:

í.2 Zhotovite|

obchodnífirma:
zastoupená:
Místo podnikání: .

lČo:
D!Č:
Bankovní spojení:
č. účtu:
Kontakt:

David Drahoš, starosta obce
VěŽnice 9, 582 52 VěŽnice
00268461
cz]00268461
Česká spořitelna, a.s.
1122787379/0800

CHEMCOMEX, a.s.
RNDr. Pav|em Špačkem
E|išky Přemyslovny 379, Praha 5, 156 00
250 76 451
c225076451
KB
7536880247t0100

. zmocněnec pro technická jednání:
- tel.

Mgr. Jan Beneda
226 259 151



l l .
ÚČrl n pŘeouĚr srulouw

2.1 Předmětem této smlouvy je rea]izace vyh|edávacího hydrogeo|ogického
průzkumu (dále jen ,,dí|o..), jehoŽ cí|em je vybudování dvou nových jímacích
objektů vŽ-+ a vŽ-5 o jednot|ivé h|oubce maximá|ně 70 m a celkovém
vyuŽite|ném mnoŽství minimá|ně 0,2 |/s. Podk|adem pro uzavření smlouvy je
nabídka zhotovite|e ze dne 9.9. 2019 podaná ve výběrovém řízení vyhlášeném
v sou|adu s ust. $ 31 zákona č. 13412016 sb. o zadávání veřejných zakázek a
v sou|adu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v oPŽP 2014-2020 mimo
reŽim zákona na zakázku ,,Nový zdroj vody VěŽnice - hydrogeologický průzkum..'
Účebm dí|a je zabezpečení řádného zásobování podzemní vodou pro vodovod
VěŽnice.

2.2Rozsah stavebních prací je vymezen Projektem hydrogeologického průzkumu,
zpracovate| Mgr. Jan Beneda, Chemcomex, a.s., EIišky Přemyslovny 379 156 00
Praha 5 _ Zbraslav, lČ 25076451 z prosince 2018 a po|oŽkovým rozpočtem díla
(pří|oha č 1).

2.3Dí|o zahrnuje geofyziká|ní průzkum, vrtné práce, d|ouhodobou hydrodynamickou
zkoušku, |aboratorní rozbory vzorků vod, hydrogeologické práce a je ukončeno
vypracováním Závěrečné zprávy' Součástí zakázky je také vyčištění a
převystrojení stávajícího vrtu vŽ3.

2.4 Rea|izace díla je spo|ufinancována ze státního rozpočtu
prostřednictvím Národního programu Životní prostředí. V případě, Že na akci
nebude poskýnuta podpora, nebude dí|o rea|izováno a tato sm|ouva bude
zrušena.

! l l .
DoBA A MíSTo PLNĚNí

3.1 Předpok|ádaným termínem zahájení rea|izace je 1. ledna 2020

3.2 Předpok|ádaným termínem ukončení rea|izace je 31. srpna 2o2o.

3.3 Místem rea|izace dí|a je obec VěŽnice, pozemky p'Ó' 86112 a 1080/10 v k.ú.
Horní VěŽnice; okres Hav|íčkův Brod'

tv.
CENA A PLATEBruí pooluírury

4.1Cena za zhotovení předmětu smlouvy V rozsahu ě|. !l této smlouvy je stanovena
dohodou sm|uvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, zpracované dle
hydrogeologického projektu a činí celkem:

Gena bez DPH

DPH 21%

cena věetně DPH 21o/

896.300'. Kč

188.223,. Kč

1.084.523,. Kč
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4.7.2 Vynásobením jednotkových cen a mnoŽství provedených měrných jednotek
budou stanoveny zák|adní nák|ady víceprací,

4.7.3 k zák|adním nák|adům víceprací dopočte zhotovite| přiráŽku na podíl
ved|ejších nák|adů v té výši, v jaké ji up|atni| ve svých Rozpočtech,

4'7 '4 součet ved|ejších a základních nák|adů pak tvoři zák|adnu pro kompletační
přirážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovite| up|atni| ve
svých Rozpočtech,

4.7.5 k ce|kovému součtu základních nák|adů, ved|ejších nák|adů a kompletační
přiráŽce pak bude dopočtena DPH pod|e předpisů p|atných v době vzniku
zdanite|ného p|nění.

4.8 Méněpráce budou oceněny takto:
4'8'1 na základě písemného soupisu méněprací, odsouh|aseného oběma smluvními

stranami, dop|ní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen pod|e
Rozpočtu,

4.8.2 vynásobením jednotkových cen a mnoŽství neprovedených měrných jednotek
budou stanoveny zák|adní nák|ady méněprací,

4'8.3 k zák|adním nák|adům méněprací dopočte zhotovite| přirážku na podí|
ved|ejších nák|adů v té výši, v jaké ji up|atni| ve svých Rozpočtech,

4'8'4 součet ved|ejších a zák|adních nákladů pak tvoří zák|adnu pro komp|etační
přiráŽku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji zhotovite| up|atni| ve
svých Rozpočtech,

4.8.5 k ce|kovému součtu zák|adních nák|adů, ved|ejších nák|adů a kompletační
přiráŽce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké by|a dopočtena ve sjednané
ceně.

4.9 objednate| neposkýne zhotovite|i zá|ohu.
4'1o Ce|ková částka za di|o bude Účtována bezhotovostně maximá|ně ve dvou

fakturách (daňových dok|adech)' Za sm|uvní datum zdanite|ného p|nění první
faktury se povaŽuje ukončení vrtných prací. Datem uskutečnění zdanitelného
p|nění na konečném daňovém dokladu-konečné faktuře je den předání a převzetí
dí|a uvedený v zápise o předání a převzetí dí|a. Konečná faktura nebude
vystavena dříve, neŽ bude předána závěrečná zpráva' Sp|atnost faktur je do 30
dní ode dne data doručení faktur. Fakturovány budou pouze práce, které jsou
předmětem smlouvy a jsou kva|itně provedeny. Pří|ohou kaŽdého daňového
dok|adu je soupis provedených prací, včetně jejich ocenění, odsouh|asený
oprávněným zástupcem objednate|e a technickým dozorem' Bez tohoto soupisu
je faktura nep|atná' KaŽdá jednot|ivá faktura bude před|oŽena Ve dvou
originá|n ích vyhotoven ích.

4.11 Dí|o bude předáno 'na zák|adě oboustranně podepsaného předávacího
protoko|u a předané závěrečné zprávy.

V.
PRoVÁDĚtrtí oÍm

5.1Zhotovitelje povinen postupovat při provádění dí|a v souladu s hydrogeo|ogickým
projektem, s p|atnými právními předpisy souvisejícími s rea|izací dí|a, podle
schvá|ených technických a technologických postupů stanovených platnými i
doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními
předpisy, v souladu se současným standardem u pouŽívaných techno|ogií a



postupů pro tento typ dí|a tak, aby dodrŽel sm|uvenou kva|itu díla. Zhotovite| dílo
provede v rozsahu své nabídky a da|ších ujednání této sm|ouvy na svůj nák|ad,
na své nebezpečí a ve sjednané době.

5.2Zhotovite| dále zajistí:
o měření spotřeby energií a jejich úhradu
o koordinaci pracís poddodavateli a příslušným vodoprávním úřadem
o nah|ášení prací xÚ krale Vysočina
o evidenci prací u Čos - Geofondu Praha

S.3Zhotovite|je povinen za|oŽit a vést stavební deník d|e vyhlášky č;. 49912006 Sb. a
po skončení stavby odevzdat objednate|i originál stavebního deníku vč' záznamťl
o pracích prováděných subdodavateli.

5.4objednateI je oprávněn kontro|ovat provádění dí|a. ZhotoviteI je povinen
organizovat kontro|ní dny s místem konání obec VěŽnice, k.ú. Horní VěŽnice
86112 a 1080/10 s četností alespoň jednou ýdně.

5.5objednatel můŽe písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat
provádění dí|a (dá|e jen Technický dozor). Technický dozor je oprávněn
kontro|ovat provádění dí|a v p|ném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na
staveniště a na všechna pracoviště. Technický dozor je oprávněn po Zhotoviteli
poŽadovat prokázání původu a v|astností materiá|ů a výrobků, které Zhotovite|
hod|á pouŽít pro stavbu.

5.6Zjištěné vady a nedodě|ky je povinen zhotovite! odstranit na své náklady.
5.7Závěrečná zpráva, tj. písemná část předmětu díla, bude předána České poště

nebo veřejnému dopravci k přepravě do sídla objednatele. V|astnické právo k
závěrečné zprávě přechází ze zhotovite|e na objednate|e zap|acením ceny dí|a.

5.8obě sm|uvní strany jsou povinny vzájemně se průběŽně informovat o všech
podstatných skutečnostech vznik|ých při plnění této sm|ouvy, zejména o těch,
které se týkají jejich práv a povinností, á o všech jednáních' týkajících se
zhotovení předmětu díla, resp. podmínek p|něnítéto sm|ouvy.

5.9Zhotovite| je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností třetím
osobám na věcech, majetku a zdraví včetně možných škod pracovníků a
poddodavate|ů Zhotovite|e, a to minimá|ně do výše ceny Dí|a a po ce|ou dobu
provádění díla. Dok|ady o pojištění je povinen na vyzvání před|oŽit objednate|i
před uzavřením této sm|ouvy.

vt.
STAVENlŠTĚ

6.1objednate| je povinen předat Zhotovite|i Staveniště nejpozději do pěti dnů od
písemné výzvy Zhotovite|e. Sp|nění termínu předání Staveniště (nebo jeho části)
je podstatnou ná|eŽitostí smlouvy, na níŽ je závis|é sp|nění Termínu předání a
převzetí dí|a.

6.20 předání a převzetí Staveniště vyhotoví objednate| písemný protokol, kteý obě
strany podepíší' Za den předání Staveniště se povaŽuje den, kdy dojde k
oboustrannému podpisu příslušného protoko|u.

5'10 objednate| zajistí k provedenídí|a (dle zákona8912012 Sb., občanský zákoník
v p|atném znění):
. povolenívstupu na pozemky a do objektů
o vyjádření o podzemních vedeních a sítích
. určí místo na umístěnístaveništního zařízeni
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6.3Vybudování zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovite| V sou|adu se svými
potřebami a v sou|adu s projektovou dokumentací. Nák|ady na vybudování,
zprovoznění, údrŽbu, |ikvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve
sjednané ceně díla.

6.4Uk|id staveniště bude zhotovite|em prováděn průběŽně a bez odkladu.
6.5ZhotoviteI je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření,

hygienická opatření a poŽárni ochranu Staveniště i prováděného dí|a, a to v
rozsahu a způsobem stanoveným přís|ušnými předpisy. Zhotovitel provede
zabezpečení pracovního prostoru proti vstupu nepovo|aných osob.

6'6Zhotov|te| je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem dí|a pro výkon
technického dozoru a kontro|y dí|a.

6.7Zhotovite| je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději
do .|5 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
Nevyk|idí-|i Zhotovite| Staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn
zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí
Objed natel i Zhotovitel.

vil.
zÁnuČruÍ LHŮTA A sANKcE

7.1Záruční doba na předmět dí|a je 36 měsíců ode dne převzetí objednate|em'
Po tuto dobu odpovídá zhotovite| za to, Že dílo má v|astnosti ustanovené
závaznými technickými normami a obecně platnými předpisy'

7.2 Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovite|, pokud by|y
způsobeny porušením jeho povinností. Práva a povinnosti sm|uvních stran zvad
dí|a se řídí zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník v p|atném znění.

7.3 objednate| je povinen vady písemně rek|amovat u zhotovite|e bez zbytečného
odk|adu po jejich zjištění. oznámení (reklamaci) odeš|e na adresu zhotovite|e
uvedenou v č|ánku |. této sm|ouvy.

7.4 Sankce za nep|nění dohodnutých termínů a sm|uvních povinností
7.4.1 Pokud bude Zhotovitel V prod|ení proti termínu předání a převzetí dí|a

sjednanému podle sm|ouvy, je povinen zaplatit objednateli sm|uvní pokutu ve
výši 0,05 o/o Z Ce-n! dí|a zakaŽdý i započatý den prod|ení.

7.4'2 Pokud bude objednate| v prod|ení s úhradou faktury proti sjednanému termínu
je povinen zap|atit Zhotovite|i úrok z prodlení ve výši 0,05 % z d|užné částky
za kaŽdý i zapoÓatý den prodlení.

7.4.3 Za neodstranění vad a nedodě|ků zjištěných a uvedených při předání a
převzetí dí|a a za neodstranění reklamovaných vad je Zhotovitel povinen
zap|atit objednate|i sm|uvní pokutu ve výši 5'000 Kč, za kaŽdou takovouto
vadu/nedodě|ek.

vi l t .
zÁvĚneČNÁ USTANoVENí

8.1Zhotovite| touto sm|ouvou se zavazuje k provedení dí|a a objednatel se zavazuje
k převzetí a řádnému zap|acení díla uvedeného v předmětu této sm|ouvy.

8.2Zménit poddodavate|e, pomocí kterého zhotovite| prokazoval ve výběrovém řízení
sp|nění kva|ifikace (v případě, že je toto ustanovení re]evantní), je moŽné jen ve
výjimečných případech se souh|asem objednate|e. Nový poddodavate| musí
sp|ňovat kva|ifikaci minimá|ně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém
řízení'



8.3Sm|uvní strany se dohod|y, že od této sm|ouvy lze odstoupit pouze v případech,
které stanovítato sm|ouva nebo zákon'

8'4Navzájem poskýnuté informace o přípravě, způsobu a provedení díla, o cenách a
o získaných výs|edcích jsou povaŽovány za důvěrné. Případné porušení této
dohodnuté povinnosti bude řešeno pod|e zákona.

8.5 Pokud je v této sm|ouvě pouŽit termín smlouva, je tím míněna tato sm|ouva o dí|o.
8.6Změny a dop|ňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných

dodatků podepsaných sm|uvními stranami.
8.7Sm|ouva je vyhotovena Ve čtyřech vyhotoveních, znichŽ po dvou obdrŽí

objednate| a dvě zhotovite|.
8.8Sm|ouva nabývá účinnosti dnem podepsání sm|ouvy o dílo oběma stranami.
8.9Tato sm|ouva by|a uzavřena vsou|adu se zákonem č.12812000 Sb. o obcích

v p|atném znění a by|y splněny podmínky pro její uzavření stanovené tímto
zákonem.

8.10 Veškerá práva a povinnosti vyp|ývající ztéto sm|ouvy se řídí právním řádem
České repub|iky zejménazák' č'8912012 sb., občanský zákoník v p|atném znění.

8.11 Sm|uvní strany proh|ašují, Že sm|ouva je výrazem jejich shodné vů|e a na
důkaz této skutečnosti připojují podpisy osob oprávněných jednat jejich jménem.

Příloha č' 1: Po|oŽkový rozpočet

Ve VěŽnici dne

Za objednatele



VěŽnice - hydrogeo|ogický průzkum
Posí|ení zdroje pitné vody

Y Praze dne e.e. ro,* 
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