Smlouva o dílo č. 24/2021-SL
(dále jen "Smlouva")
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona

č.

89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

na akci Výměna svítidel a sloupů veřejného osvětlení ve Větřní

I.
Smluvní strany
Zhotovitel:
E.ON Energie, a.s.
Se sídlem: F.A. Gerstnera 2] 5] /6, 370 O 1 České Budějovice
IČ: 26078201
DIČ: CZ26078201
Bankovní spojení/ číslo účtu: Komerční banka a.s.! 19-17608231/0100
Spisová značka: oddíl B, vložka
1390, vedená u Krajského soudu v Č. Budějovicích
Zastoupená: Ing. Martin Sekanina, Vedoucí rozvoje decentrálních zdrojů, na základě
plné moci
Karel Říha, Senior manažer obchodu-osvětlení, na základě plné moci
č.

(dále jen "Zhotovitel")
a
Objednatel:
Město Větřní
Se sídlem Na Žofíně 191, 382 1] Větřní
IČ:00246182
DIČ: CZ00246182
Bankovní spojení/číslo účtu: Česká spořitelna, a.s., č. účtu 0580010319/0800
Doručovací adresa: Na Žofíně 191, 382 1] Větřní
Zastoupená: Mgr. Bc. Antonín Krák, starosta města
(dále jen "Objednatel")

II.
předmět smlouvy
2.1

Předmětem této Smlouvy" je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí
pro Objednatele Dílo dále specifikované touto Smlouvou a tomu odpovídající závazek
Objednatele toto Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla cenu podle této
Smlouvy.

III.
Předmět Díla a místo plnění Díla
3.1

Předmětem Díla se pro účely této Smlouvy rozumí realizace modemizace veřejného
osvětlení v místě Objednatele v rozsahu a s parametry uvedenými v cenové nabídce
Zhotovitele, která je přílohou
I, této Smlouvy, dále jen "Dílo".
č.

3.2

Cenová nabídka byla vypracována na základě technických podkladů Objednatele
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3.3

Předmět Díla dle této Smlouvy zahrnuje zejména:
a) Demontáž 266 ks svítidel a jejich likvidace včetně elektroodpadu. Demontovaný
materiál bude uložen v sídle zhotovitele a následně ekologicky zlikvidován.
b) Zajištění kompletní dodávky a montáže 269 ks nových LED svítidel dle světelnětechnického výpočtu a odsouhlaseného technického řešení.
c) Demontáž 115 ks stávajících sloupů a jejich následná výměna ve stávající poloze
včetně souvisejících prací (zemní práce, výkopové práce, výměna kabeláže). Na
základě provedení
světelně technických
výpočtů prokazujících
splnění
požadovaných světelně technických požadavků je celkový počet svítidel a sloupů
optimalizován a nových sloupů bude osazeno 118ks.
d) Demontáž, zpětná montáž, připojení a uvedení do provozu venkovních přijímačů
VPS / MIS, které jsou umístěny na měněných sloupech VO,
e) Výměna šesti rozvaděčů R-VO dle specifikace v položkovém rozpočtu a měření
izolačního stavu stávající kabelové sítě VO.
t)

Součástí díla jsou rovněž veškeré potřebné díly k montáži a připojení všech svítidel

g) Kompletní zprovoznění a oživení celého systému veřejného osvětlení.
3.4

Místem plnění Dílaje město Větřní, okres Český Krumlov.
IV.
Doba plnění - termín dokončení Díla

4.1

Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s podmínkami této Smlouvy a odevzdat
Dílo po řádném dokončení Objednateli nejpozději v termínu do 31.5.2022.

V.
Platební podmínky
5.1

Objednatel se touto Smlouvou zavazuje uhradit Zhotoviteli za provedení Díla cenu ve
výši 5224 278,- Kč (slovy: pět milionů dvě stě dvacet čtyři tisíc dvě stě sedmdesát
osm korun).
Zakázka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a, 92e zákona
č. 235/2004 Sb., o DPH.
Tato cena dílaje stanovena dle Rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 této Smlouvy.

5.2

Cena Díla může být měněna pouze na základě písemně uzavřeného dodatku k této
Smlouvě. V případě rozšíření Díla musí být v dodatku uveden i rozsah tohoto rozšíření.

5.3

V částce ve smyslu odst. 5.1 této Smlouvy jsou zahrnuty již všechny nutné a účelné
náklady. Částka bude vyplacena na základě daňového dokladu (dále jen "Faktura")
vystaveného v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v platném znění, který bude zaslán v listinné podobě na adresu sídla města Větřní.
Faktura bude vystavena po předání dokončeného díla Objednateli a po odstranění všech
vad a nedodělků, včetně těch, které nebrání užívání díla ani jej podstatně neomezují.

5.4

Podkladem pro vystavení faktury je zápis o předání díla Objednateli.

5.5

Objednatel je povinen zaplatit fakturu na účet Zhotovitele nejpozději do 30 dnů od data
jejího doručení Objednateli.

5.6

Dnem zaplacení se rozumí den odeslání částky z účtu Objednatele na účet Zhotovitele.
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5.7

Pokud Objednatel
neoprávněně
neuhradí částku uvedenou na faktuře nebo její
jakoukoliv část ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn účtovat mu úrok z prodlení
ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení s placením faktury.

5.8

V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu, nebo náležitosti
podle této Smlouvy nebo dojde k chybnému vyúčtování, je Objednatel oprávněn ji vrátit
Zhotoviteli k přepracování. V takovém případě je Zhotovitel povinen vystavit novou
fakturu se všemi náležitostmi a s novým datem splatnosti. Takto opravenou fakturu
doručí Zhotovitel v listinné podobě Objednateli.

VI.
Kontaktní osoby
Jakákoli komunikace dle této Smlouvy bude uskutečňována prostřednictvím datové schránky,
nebo elektronickou
poštou (e-mailem) nebo písemně následujícím osobám, oprávněným
jednat za smluvní strany, vyjma kontaktní adresy pro vystavení daňového dokladu:
Zhotovitel:
E.ON Energie, a.s.
Ve věcech smluvních je kontaktní osobou: Karel Říha, Senior manažer obchodu-osvětlení,
tel. 733 670 549, karel.riha@eon.cz
Ve věcech záručního servisu, uplatňování reklamací a technické konzultace je kontaktní
osobou: Martin Kleštinec, světelný technik VO, tel. 602 593 559, martin.klestinec(á{eon.cz

Objednatel:

Vedoucí služeb města Větřní
David Jelínek 724 887 548, sluzby({l{mestovetrni.cz

Ve věcech záručního servisu, uplatňování reklamací a technické
osobou:
Vedoucí služeb města Větřní
David Jelínek 724 887 548, sluzby(c4mestovetrni.cz

konzultace

je kontaktní

VII.
Způsob provádění díla, předání a převzetí, vady díla
7.1

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo ve vysoké kvalitě za dohodnutých

7.2

Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel je oprávněn provedením
díla pověřit svého subdodavatele,
bez ohledu na ustanovení tohoto článku Smlouvy
Zhotovitel odpovídá za splnění" veškerých svých závazků a povinností uvedených ve
Smlouvě jako by Dílo proyáděl sám.

7.3

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Pokud toto provádí Zhotovitel
v rozporu se svými povinnostmi, zavazuje se k odstranění vad vzniklých vadným
prováděním Díla na své náklady.

7.4

Zjistí-li Zhotovitel skryté překážky při provádění Díla, týkající se věci, na níž má být
Dílo provedeno a tyto znemožní provedení Díla dohodnutým způsobem, je Zhotovitel
povinen to oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli a navrhnout změnu Díla.

7.5

Zhotovitel je povinen v průběhu Díla provádět
výjezdů z něho a používaných vozovek.

7.6

V případě, že se objeví skutečnosti bránící provádění
předvídat před začátkem těchto prací, má Zhotovitel
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řádný

podmínek.

úklid převzatého

staveniště,

Díla, které Zhotovitel nemohl
právo zastavit provádění Díla

do doby, než tyto skutečnosti budou prověřeny Objednatelem a teprve na základě jeho
písemných pokynů bude v provádění Díla pokračovat. Zhotovitel je povinen o těchto
skutečnostech neprodlené informovat Objednatele. O tuto dobu termín dokončení Díla
prodloužen.
7.7

Zhotovitel se zavazuje jako původce odpadů, že naloží na vlastní náklady s odpady
vzniklými z činnosti, která je předmětem této Smlouvy dle patřičných právních
předpisů. Zhotovitel předá Objednateli doklady o provedené likvidaci odpadů vzniklých
při provádění díla (faktura, vážní lístek - tyto doklady není možné nahradit čestným
prohlášením).

7.8

Zhotovitel navštívil a prohlédl si místo plnění Díla, seznámil se ze situací přímo
v lokalitě a je informován o všech podmínkách, které se vztahují na provedení předmětu
Díla a potvrzuje tímto, že předmět Díla může být proveden v souladu se všemi
převzatými informacemi a požadavky Objednatele.

7.9

Zhotovitel bude dodržovat veškerá bezpečnostní opatření související s prováděným
Dílem, jež jsou nezbytná pro náležitou ochranu všech osob v blízkosti místa plnění Díla
vůči nebezpečí zranění či ohrožení života nebo majetku.

7.10 Dílo je provedeno jeho řádným dokončením a předáním Objednateli. O předání a
převzetí sepíší Zhotovitel s Objednatelem písemný zápis v podobě Protokolu o předání a
převzetí Díla.
7.11 Dílo má vady, jestliže provedení Díla neodpovídá výsledku určenému v této Smlouvě.
Za vady se považují i vady a nedodělky, které nebrání v užívání díla a ani jej podstatně
neomezují.
7.12 Zhotovitel odpovídá za vadu díla, kterou má dílo v době předání. Za vady Díla, na něž
se vztahuje záruka, odpovídá Zhotovitel v rozsahu této záruky.
7.13 Záruční lhůta činí 60 měsíců na kompletní dodávku Díla. Na svítidla včetně
elektronických předřadníků se vztahuje záruka 10 let nebo 50.000 odsvícených hodin
podle toho, co nastane dříve. Záruka na kompletní dodávku Díla a svítidla začne běžet
dnem předání díla.
7.14 Záruční doba neběží, pokud zhotovené Dílo nebo jeho část není v provozu z důvodu
reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek reklamační doby se
považuje den, kdy byla prostřednictvím
datové schránky nebo písemně poštou
Objednatelem
uplatněna reklamace. Koncem této doby je den sepsání zápisu o
odstranění reklamované vady a jeho podepsání oprávněným zástupcem Zhotovitele a
Objednatele.
7.15 Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného
užívání ze strany Objednatele (uživatele) či zásahu třetích osob.

zásahu či neodborného

7.16 Objednatel je oprávněn účtovat Zhotovitel i smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny
díla v Kč bez DPH dle této Smlouvy za každý započatý den trvání prodlení
s dokončením sjednaného Díla dle této Smlouvy, pokud Zhotovitel toto prodlení zavinil.
7.17 Veškeré smluvní pokuty uložené dle této Smlouvy jsou splatné do deseti dní
od doručení vyúčtování smluvní pokuty smluvní straně, která porušila svoji povinnost
dle této Smlouvy. Zaplacením smluvních pokut dle této Smlouvy není dotčen nárok
smluvních stran domáhat se újmy vzniklé jedné smluvní straně v důsledku porušení
povinností druhé smluvní strany, které převzala touto Smlouvou.
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7.18 Smluvní strany si vzájemně
ze závazkového vztahu.

odpovídají

za škody

vzniklé

porušením

povinností

VIII.
Ochrana osobních údajů
8.1

Objednatel zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro uzavření Smlouvy a pro
plnění díla. Informace o zpracování osobních údajů Objednatelem jsou trvale dostupné
na oficiálních stránkách města www.mestovetmi.cz
~ městský úřad ~ GDPR.

IX.
Společná závěrečná ustanovení
9.1

Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně,
číslovaných dodatků podepsaných všemi smluvními stranami.

9.2

Tato Smlouva je vyhotovena
po dvou znění,

9.3

Účastníci této Smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem,
že tato Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle
a nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz
toho připojují své podpisy.

9.4

Právní vztahy neupravené touto Smlouvou
republiky, zejména občanským zákoníkem.

ve čtyřech

vyhotoveních,

přičemž

se řídí platnými

formou postupně

každá strana obdrží

právními

předpisy

České

X.
Seznam příloh
Příloha

Č.

I - Cenová nabídka

Příloha

Č.

2 - Plné moci podepisujících

osob

Schvalovací doložka: Uzavřeni této smlouvy bylo projednáno a schváleno Radou města Větřni dne 10.
11.2021, čislo usneseni 297/2021
Za Objednatele:
Ve Větřní, dne

Za Zhotovitele:

2-~.

Mgr. Bc. Antonín
města Větřnt

I\~. 2..02./1'--

Krák,

starosta

V Českých Budějovicích

,dne

Ing. Martin Sekanina
Vedoucí rozvoje decentrálních

2.1.... M. <L~2..1

7
zdrojů

MESTO VĚTŘNí
NA ŽOFíNĚ 191
382 11 VĚTŘNf
IČ: 00246182

(5)

Karel Říha, Senior manažer obchodu-osvětlení
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E.ON Energie. a.s.
F. A. Gerstnera

2151/6

České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
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