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:

129160006
1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Název:
Adresa sídla:
Statutární orgán:

Povodí Labe, státní podnik
Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03
Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Adresa závodu:
Osoba oprávněná k podpisu:
Zástupce pro věci technické:
IČ:
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Tel:
Fax:
E-mail:

závod Pardubice
Cihelna 135, 530 09 Pardubice
Ing. Milan Kvapil, ředitel závodu
Ing. Jan Dobrovolný, tel. 602 124 380
70890005
CZ70890005
Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
466 868 211
466 415 301
labe-z2@pla.cz

(dále jen jako „objednatel“)
1.2. Zhotovitel:
Název:
Adresa sídla:
Statutární orgán:
Osoba oprávněná k podpisu:
Zástupce pro věci technické:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zápis v obchodním rejstříku:
Tel:
Fax:
E-mail:
(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět díla
2.1. Název akce: Blahovský potok, 10185440, Vysoké Mýto, 0,200 - 1,300, oprava koryta

2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování jednostupňové projektové dokumentace na akci:
Blahovský potok, 10185440, Vysoké Mýto, 0,200 - 1,300, oprava koryta dle níže
uvedeného členění dílčích etap:
I. etapa: Vypracování jednostupňové projektové dokumentace v úrovni pro provádění
stavby (dále jen DPS) dle článku 1. odstavce C obchodních podmínek, dále dle bodů 5, 6,
7, 8 a 9 odstavce B článku 1. smlouvy a dle přílohy č. 2 – Pokyny pro zpracování
jednostupňové PD.
II. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby (čl. 1. odstavec
D obchodních podmínek).
2.3. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem
pro předmět díla jsou zejména:
- Záměr opravy Blahovský potok, 10185440, Vysoké Mýto, 0,200 - 1,300, oprava
koryta
- Tvorba a správa geodetické dokumentace
2.4. Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu
ze dne 1. prosince 2016 a pokyny pro zpracování jednostupňové PD.

3. Doba plnění díla
3.1. Předpoklad zahájení prací: 05/2017
Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.
3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli:

31. 12. 2018

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích
termínech:
I. etapa – DPS: Blahovský potok, 10185440, Vysoké Mýto, 0,200 - 1,300, oprava koryta
do 15. 9. 2017
-

Do 7 dní po podpisu smlouvy svolá objednatel vstupní jednání se zhotovitelem
v sídle závodu.

-

Vstupní výrobní výbor svolá zhotovitel do 30 dní od uzavření smlouvy o dílo,
v rámci tohoto výboru bude prezentován základní technický návrh řešení.

II. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do 31. 12. 2018

4. Cena díla
Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše
přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne
……………. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:
Celková cena bez DPH činí ……………………………,- Kč,
slovy: …………………………………………….….. korun českých bez DPH.
Výše uvedená celková cena se skládá z cen za jednotlivé dílčí etapy I. a II.:
Cena za I. etapu: …….........……...,- Kč bez DPH
(slovy: ……….…………………………………….………………. korun českých bez DPH)
Cena za II. etapu se stanoví jako součin předpokládaného počtu hodin výkonu činnosti AD a
hodinové sazby dle individuální kalkulace výkonu AD. Náklady na cestovné a čas strávený na
cestě jsou zahrnuty v níže uvedené hodinové sazbě.
Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti AD:

5h

Hodinová sazba dle individuální kalkulace výkonu AD:

………….,- Kč bez DPH/hod

Cena za II. etapu: …….........……...,- Kč bez DPH
(slovy: ……….…………………………………….………………. korun českých bez DPH).

5. Zvláštní ustanovení
5.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu
neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
článek 1. A - celý
článek 1. B, body: 1., 2., 3., 4., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. a 18.

6. Závěrečná ustanovení
6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných
zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně,
nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
6.2. Smlouva nabývá platnost a nabývá účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.
6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné
učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní,
odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.

6.4. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a
každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích
V Pardubicích dne ………………………...

V ……………………….. dne …………

……………………………………………..
za objednatele
Ing. Milan Kvapil, ředitel závodu

…………………………………………..
za zhotovitele

Přílohy:
Příloha č. 1 - Obchodní podmínky – zhotovení projektové dokumentace
Příloha č. 2 - Pokyny pro zpracování jednostupňové PD

