
KRYCÍ LIST NABÍDKY
pro veřejnou zakázku malého rozsahu

»Měrná kampaň-sledování nárůstu průtoků odp. vod v lok.
Pražská-Psárská“

UCHAZEČ HYDROMONITORING, s.r.o.
(obchodní firma nebo název)

Volutová 2519/8,
Sídlo Praha 5—Stodůlky

(celá adresa včetně PSČ) 150 00

Právní forma Společnost s ručením omezeným

Identifikační číslo

Daňové identifikační číslo CZ 25727010

ÚDAJE URČENÉ KE ČTENÍ PŘI OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

25727010

Nabídková cena celkem:
v Kč bez DPH
(zaokrouhlit na celé koruny)

V Praze, dne 12. 10. 2014

188 000,- Kč

H ~romon~orIn
vowrovÁ25loí8 15500PRA 5 TODŮLXY

Razítko a podpis uchazeče
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Měrná kampaň HYDROMONITORING, s.r.o.
sledování nárůstu průtoků odpadních vod v lokalitě

Pražská - Psárská
Praha 5-Stodůlky‘ Volutová 2519/8

2 Doklady prokazujĺcí kvalifikaci uchazeče

2.1 Technické kvalifikačnípředpoklady

2.1.1 Seznam významných zakázek realizovaných za poslední tři roky

Název objednatele Název zakázky, kde byly Celkový rozsah plněni Doba a místo Osvědčeni
významně služby (finančni vyjádření ceny poskytování služeb objednatele
realizovány bez DPH)

VaK Beroun Měřeni přitoku na ČOV měření srážek, Čestné
Hořovice měřeni průtoků ve dvou prohlášeni

81 250,-KČ profilech na jednotné
kanalizaci Hořovice
od 14.6. 2013
do 23.7‘ 2013

Město Králův Dvůr Králův Dvůr — generel 3x měření srážek Čestné
kanalizace 6x měřeni průtoků na prohlášeni

295 666,- KČ stokové siti města Králův
Dvůr od 23.06.2011
do 01.09.2011
(odevzdání včetně
generelu 2012)

VaK Beroun Monitoring jednotné měření srážek, Čestné
kanalizace Zebrák měření průtoků ve třech prohlášení

169 000,- Kč profilech na jednotné
kanalizaci Zebrák; od
28.5. 2014
do 23.7. 2014

Dobrovolný svazek obci Monitoring jednotné 2x měřeni srážek, Čestné
Církvice a Nové Dvory - kanalizace Nové Dvory sledování přepadů na prohlášeni
Klejnarka 68 000m- OK,

stanoveni balastních vod
metodou CHSK,
měřeni průtoků ve třech
profilech na jednotné
kanalizaci Nové Dvory;
od 9.7. 2013
do 27.8. 2013

VaK Beroun Beroun Závodí — 2x měřeni srážek, Čestně
problémová studie ulice měření průtoku v prohlášeni
V Dolině 120 000,- Kč kontrolnim profilu a na

0Kv povodi stoky F na
kanalizaci Beroun;
od 12.6. 2012
do 4.7. 2012

Čestné prohlášeni jednatele společnosti HYDROMONITORING, s.r.o. prokazujici realizaci měrných
- kampani uvedených v přehledné tabulce je obsahem přílohy I v kapitole 4 na straně 7.

2.2 Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu — řešitelský tým

Měrná kampaň bude realizována následujlcí skupinou pracovníků:

Ing. Jaroslav Knotek — zodpovědný řešitel

Ing. Jiří Hlaváček — specialista oboru úřední měřič‘ technický pracovník

608 567 623
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~1

Předmětem veřejné zakázky je provedeni měrné kampaně v rozsahu 6x průtokoměr + datalogger a
lx srážkoměr + datalogger.

Dle upřesněni pan! místostarostky je provedení měrné kampaně navrženo za účelem zjištěni polohy
masivního přítoku srážkových vod do splaškové kanalizace Psáry — Dolní Jirčany. Vzhledem k
zásadní vazbě na příčinné srážky, spolu s uvážením relativně velké prostorové odlehlosti jednotlivých
obcí připojených na kanalizační síť, a v neposlední řadě z důvodu minimalizaci ztráty dat v důsledku
výpadku měřici techniky navrhujeme použiti tří člunkových srážkoměrů. Měření průtoku bude dle
zadáni realizováno kontinuálně v požadovaných profilech metodou ultrazvukové anemometrie,
využívající k určení průtoku stanoveni okamžité hodnoty střední průtočně rychlosti a okamžité výšky
hladiny v měrném profilu. Měření okamžitých srážkových intenzit a okamžitých průtoků musí být
časově synchronizováno.
Data získaná měrnou kampaní budou zpracována do časových řad jednotlivých sledovaných veličin
pro jednotlivé měrné profily. Formát předáni dat bude proveden dle požadavků objednatele, resp.
subjektu, který bude data dále využívat. Součásti předání dále bude podrobně grafické znázorněni
všech veličin měřených v kanalizaci ve vztahu k příčinným srážkám, Po jednotlivých dnech měrné
kampaně.

3.2 Celková nabídková cena

Veřejná zakázka požaduje dobu kontinuálního měřeni 4-8 týdnů, v závislosti na srážkových úhrnech.
Z uvedeného důvodu jsou nabídnuty 2 ceny. Cena za měrnou kampaň v délce trváni 4 týdny a cena
za dobu trváni 8 týdnů, přičemž druhá cena představuje cenu limitní.

3.2.1 Nabídka na 4 týdny měření

3x srážkoměr 12 000- Kč
6x průtokoměr 155 000,- Kč

zpracováni dat 21 000,- Kč
celková cena 188 000,- Kč
DPH 39 480,- Kč

celková cena včetně DPH 227 480,- Kč

3.2.2 Nabídka na 8 týdnů měřeni — limitní cena

3x srážkoměr 18000,- Kč
6x průtokoměr 255 000,- Kč

zpracování dat 35 000,- Kč
celková cena 308 000,- Kč
DPH 64680,- Kč

celková cena včetně DPH 372 680,- Kč

Měrná kampaň

sledování nárůstu průtoků odpadních vod v lokalitě

Pražská Psáréká

3 Nabídka

HYDROMONITORING s.r.o.

Praha 5-Stodůlky, Volutová 251 9/8

608 567 623

3.1 Předmět nabídky
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Měrná kampaň HYDROMONITORING, s.r.o.

sledováni nárůstu průtoku odpadnich vod v lokalitě

Pražská - Psárská

5 Příloha II — osvědčení oboru úřední měřič

ÚŘAD PRO 1 ECIINIGKOU NORMALIZACI,
Á STÁTNÍ 7KUŠFBNICTVÍ

Mfll(Ol 0011

Praha 5- Stodulky, Volutová 251918

608 567 623

Čj SPR/064 3000/12-2 V Pine dno H. záři 2012

ROZHODNUTÍ

Úfad pzo technickou normalizaci. metrologii a státni zkušcbaictvi podle II odst I plzni
zákona Č 505 1990 Sb.. o metrologii. ve zněni pozdějších ptedpisu. rozhodl takto:

žadateli

AQ‘ AMONITOIW4G, i.r.a.
J&lovnická 234618,62800 Brno - Liteň

lČ,293 668 IQ

AUTORIZACE
k výkonu uřednibo měřeni pruloku ‘ody hydronietro‘ánim‘ prizntatkkých korytech nebo

prostřednktvim měi.ých přtlivú a žIal~ a jimáníw kapalin do odmřrnycb nádrží.

Podmink) autorizace, kletým‘ se stanovl podmínky pm výkon Činnosti autorizované osoby (úředního : J
měřcbí) a specifikace rozsahů měřeni, jsou uvedeny v příloze tohoto iozhodnutf, která tvoři jeho
nedilnou součást

Oduvodněni
Vc v~ioku rozhodnuti uvedená právnická osoba ‚~tověla podminkám stanoveným ‘ ‚3 v‘blášky
Muusterstva pi-ůniyslu a obchodu Č 262/2000 Sb., kterou se z~išt‘ujc jednotnost a správnost mUidc
ti měřeni. ‘e zněni potztějšlch předpisů. Splnčni podmínek je dokumeniovóno ve spisu
SPRÍ9640000tI2. ulo)eném ‚‚Rodu pm technickou itonnalizaci, metrologii a státní zkušcbnictvi.

Poučení
Pinu tomuto rozh~xInuti se lze do IS dnů ode dne jeho doručeni od‘olat 1‘ Ministersiv~j pd~niyslu
a obchodu podáním učiněným ti Uřadu pro technickou nonnalizaci. rnetrplogii a státní zkušebnictví.

Při oba‘ Podmínky atittorizace

— _p

—

se udělujé

‚

~t us.
. 1«



HYIJROMONITORING, s.r.o.Měrná kampaň

sledováni nárůstu průtoků odpadních vod v lokalitě

Pražská - Psárská

A
P3034

Praha 5-Stodůlky, Volutová 251918

‚i,,in.r.~iriui .2

Cvrlifikačni orgilii Pr~ cerlifileici zpú‘“hil“sli
p raČo‘ niLů pro in et rologickou činil ost
zř izciiý při Cet L éi“ mel robu vLč ni i istitLilti.
( )kružn i SI 63 011 Brno

608 567 623

Cert I Oka in orgán pin cc till Lic i zpu sobi losu i ‚rico‘ a iLii p~° n~ivuro I Lie iv Lou č ‚nos‘ akred i io~ a
(es k~ in 051 I nicot pro ak red tav i . o. p. s~ . ji‘ ‚o cciii fl Lačn ori_á ii . 3034

CERTIFIKÁT
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01 6SMi2 141‘,. příloha cerlillkčittil,

rcidstnič,‘I číslo: 0l6-CR-03 13-01

nositel: Ing. Jiří Hlaváček

ilabuni i“ro~eni; I S. Il. 1966

Lendl kál in čdi na ‚iitiaj 2 Co1čdic li-k 2v ‚ tkni. S L‘ 1i1. viii I pr~ki I rkc L i? ti‘‘ Čr2 J ‚ ‚ cdvii) ‚ eapl‘v

1 j~diti‘iij ~L“—‘t‘‘ 11c15k1 ‚tunis‘ yv (IlIC Sil i I ‘lilii _i‘f‘tjissi uCeuiI cvr,iilk:ičl:i Lomi‘‘ rytme 12. 12. 2(1111 I ‚ilio cenilik~ii ic
‚‚dSí‘‘lii kn ‚iul(Iii“lt na ~iidoui ‚ittiieív ccriiiii_SI‘i ‚ii i uridltiakiit pi~iIii‘ii,li ‚vrtulkám ‚ 1 2 20(il
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i.iiui:iJu s pl‘itii~lll i ii‘lrillaillI 1 plc‘iI‘isv

t.eitiiikačiii orgán „‚iiic. liti „ikliJč koninu‘ p1 Y110č[ii ~OíUOi [lili kolyrii. ‚iuir,isicvitiilkdiu nohy/u. ~o/$‘lJ‘ it
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Cer‘iílkňi ‚iabÝ‘ů platnosti dnem ‚„lání končí II. 12. 2009. pokud nebudejeho plalnost prodloužena.

Znič II‘ platnosti cc rt í ti Látu .i so titi‘ edeny na mho‘ é si ma ii &.

(ĺ~
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kampaň HYDROMONITORING, s.r.o.

sledováni nárůstu průtoků odpadních vod v lokalitě Praha 5-Stodůlky, Volutová 2519/8

r pražská - Psárská 608 567 623

6 Přĺloha III — Návrh smlouvy o dílo

Smlouva o dílo
uzavřená podle * 2586 a násl. zákona č. 8912012 Sb., občanského zákoníku, v platném

znění

I. Smluvní strany

Objednatel: Obec Psáry, Pražská 137, 25244 Psáry

zastoupena: starostou Milanem Váchou

iČ: 00241580

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 2

číslo účtu: 23734349/0800

dále i jen obec nebo objednatel

Zhotovitel: HYDROMONITORING, s.r.o.

se sídlem Volutová 2519/8, Praha 5—Stodůlky, 15000

zastoupena: Ing. Jaroslavem Knotkem

lČ: 25727010

DIČ: CZ 25727010

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu zveřejněného v registru plátců DPH: 135066664/0300

zapsaný v obchodním rejstřiku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 64726

zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Jaroslav Knotek

zmocněnec pro technická jednání: Ing. Jaroslav Knotek, Ing. Jakub Jirák

dále i jen zhotovitel

II. Předmět plnění

Předmětem plnění je na základě poptávky k podání nabídky na zakázku malého rozsahu a
předloženého zadáni:

•srážková data (3 profily osazené automatickým srážkoměrem staticky i dynamicky
kalibrovaným),

.průtoky ve stokové síti (pro zachycení významné srážkově události v 6 profilech
osazeny kontinuální průtokoměry),

.zpráva o vyhodnocení a zpracování měření

11117



Měrná kampaň HYDROMONITORING, s.r.o.

sledováni nárůstu průtoků odpadních vod v lokalitě Praha 5-Stodůlky, Volutová 2519/8

Pražská - Psárská 608 567 623

Požadovaná srážková a průtoková data budou získána v rámci měrné kampaně, realizované
S Využitím časově synchronizovaných měřících zařízení, průtokoměrů a srážkoměrů, tak, aby
bylo umožněno následující využití dat pro sestavení matematického modelu
srážkoodtokových procesů v řešeném sídle, a současně aby byla získána informace o zdroji
přítoku srážkových vod do splaškové kanalizace Psáry — Dolní Jirčany.
Výstupem měrné kampaně bude:

•závěrečná zpráva vč. vyhodnocení měrné kampaně (v pěti vyhotoveních a lx na CD)

•doporučení dalšího postupu

lil. Obsah a rozsah závěrečné zprávy

Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli závěrečnou zprávu v 5x vtištěné podobě a lx
v digitální podobě na CD, obsahující níže uvedené informace:

•základní charakteristika sídla

•charakteristika kanalizační sítě

•popis metody měření srážek

•popis metody měření průtoku v jednotlivých profilech

•podrobný popis metod použitých pro vyhodnocení a zpracování měřených dat
•časové řady srážkových intenzit získané ve 3 měrných profilech, pouze na CD
•časové řady okamžitých hladin získané v 6 měrných profilech, pouze na CD

•časové řady okamžitých středních průtočných rychlosti získané v 6 měrných prof‘dech,
pouze na CD

•časové řady okamžitých průtoků získané v 6 měrných profilech, pouze na CD

•podrobný grafický přehled všech sledovaných veličin zobrazující vzájemný vztah měření
srážek a měření v kanalizaci, vykreslený po jednotlivých dnech měrné kampaně

IV. Součinnost objednatele

Zadavatel nebo jeho smluvní partner nebo jím pověřený provozovatel kanalizace a Čov
poskytne zhotoviteli v termínu do 30-ti pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo
protokolárně veškeré dostupné podklady, které jsou v jeho vlastnictví nebo je může smluvně
poskytnout.

V. Doba plnění
Zhotovitel zahájí měrnou kampaň nejpozději do 14 dnů od předáni dostupných podkladů.

Závěrečná zpráva bude předána do 30 dnů od ukončení měrné kampaně.

Doba trvání měrné kampaně bude činit minimálně 4 týdny, maximálně B týdnů.

12117



ľ~ Měrná kampaň HYDROMONITORING, s.r.o.
sledováni nárůstu průtoků odpadních vod v lokalitě Praha 5- Stodůlky, Volutová 2519/B

pražská - Psárská 608 567 623

VI. Cena

Měrná kampaň délky trvání 4 týdny

Celková cena za dílo se sjednává ve výši bez DPH 188 000,- Kč.

K této ceně bude připočteno DPH 21 % 39480,- Kč.

Po připočtení DPH činí cena včetně DPH 227 480,- Kč

slovy dvěstědvacetsedmtisícčtYřiStaOSmdeSát Kč.

Měrná kampaň délky trvání 8 týdnů

Celková cena za dílo se sjednává ve výši bez DPH 308 000,- Kč.

K této ceně bude připočteno DPH 21 % 64680,- Kč.

Po připočtení DPH činí cena včetně DPH 372 680,- Kč

slovy třistasedmdesátdvatisícšestsetosmdesát Kč.

Měrná kampaň delší než 4 týdny a zároveň kratší než 8 týdnů:

bude stanovena lineární interpolací mezi výše uvedenými hodnotami.

Vil. Platební podmínky

Podkladem pro zaplacení sjednané ceny je daňový doklad, který bude obsahovat náležitosti
daňového dokladu podle ~29 zákona o dani z přidané hodnoty č. 23512004 Sb. v platném
znění a musí kromě toho obsahovat tyto údaje:

•číslo smlouvy objednatele

•číslo zakázky

•název zakázky

V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je
objednatel oprávněn vrátit daňový doklad zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se
nepovažuje za řádný daňový doklad, neběží lhůta splatnosti a objednatel je oprávněn daňový
doklad vrátit s tim, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový daňový doklad s novým
termínem splatnosti, přičemž lhůta splatnosti běží teprve od okamžiku doručení nového
řádného dokladu. V takovém případě není objednatel v prodleni s placením daňového
dokladu.

Lhůta splatnosti daňového dokladu je 30 dnů od jeho doručení objednateli. Právo vystavit
daňový doklad vzniká zhotoviteli po předání a převzetí příslušné části předmětu plnění dle
článků „II. Předmět plnění a „V. Doba plněni.

13/17



Měrná kampaň I-IYDR0MONITORING, s.r.o.‘

sledování nárůstu průtoků odpadních vod v lokalitě Praha 5-Stodůlky, Volutová 2519/8

Pražská - Psárská 608 567 623

VIII. Smluvní pokuty
Smluvní pokuta ve výši 0,2% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení, se sjednává pro
případ porušení těchto smluvních povinností:

a) Bude-Ii předané dílo vadné a zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vad. Prodlením se
rozumí doba od termínu dohodnutého pro odstraněni vad (není-Ii dohodnut, platí termín
14 dnů ode dne doručení reklamace) do dne předání bezvadných prací.

Smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny dila bez DPH za každý den prodlení, se sjednává pro
případ prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu.

IX. Autorská práva

Za předpokladu, že některá část díla dle této smlouvy splňuje či bude splňovat znaky
autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů
platí pro takováto autorská díla ujednání obsažená v rámci tohoto článku.

Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva autorská dila
zhotovená dle této smlouvy užít (licence) při správě kanalizace Psáry - Dolní ‚Jirčany,
pořízeni rozmnoženin a jejich prezentace či jiného šířeni těchto rozmnoženin v rozsahu
neomezeném s tím, že objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že není
nijak omezen v poskytnutí tohoto oprávnění.

Zhotovitel poskytuje objednateli uvedenou licenci jako výhradní a tuto licenci poskytuje
objednateli s ohledem na výši sjednané ceny věj. VI. této smlouvy bezplatně.

Objednatel má právo oprávnění tvořicí součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí
osobě (podlicence). Objednatel je oprávněn upravit či měnit autorská dila nebo jejich část
nebo autorské dílo či jeho část spojit či zařadit do díla souborného a kolektivniho.

V rámci udělené licence je objednatel oprávněn dále užívat autorské dílo zejména v podobě
vyhotovení projektové dokumentace (dokumentace, vizualizace aj.) a při správě kanalizace
Psáry — Dolní Jirčany.

Zhotovitel uděluje licenci na dobu neurčitou, přinejmenším však na dobu trvání majetkových
práv k autorskému dílu dle ustanovení ~ 27 zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, ve
znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že získal před podpisem této smlouvy veškerá povolení a souhlasy
autorů a/nebo třetích osob ohledně postoupení výkonu veškerých majetkových práv těchto
autorů a/nebo třetích osob, které byly vytvořeny ke splnění povinností plynoucích z této
smlouvy, na objednatele. Pro případ bude-li to třeba, zhotovitel podpisem této smlouvy
zaručuje, že postoupí na objednatele veškerá majetková práva autorů a/nebo třetích osob
bezodkladně poté, kdy takové právo vznikne.

Objednatel a zhotovitel se dále dohodli, že pokud by se kdykoli v budoucnosti ukázalo, že
zhotovitel není oprávněn vykonávat majetková práva k autorským dílům (např. na základě
rozhodnutí soudu, dohody autorů a zhotovitele), zavazuje se zhotovitel poskytnout a vyvinout
veškeré úsilí a součinnost k tomu, aby jednotliví autoři poskytli na tento případ objednateli
licenci k autorským dílům za podmínek uvedených v tomto článku.

X. Záruka

Zhotovitel je povinen provést předmět smlouvy ve sjednaném rozsahu, bezvadně a včas,
v souladu se zadáním a v souladu s platnými právními předpisy a právními normami.

14/17



HYDROMONITORING,

odpadních vod v lokalitě Praha 5-Stodůlky, Volutová 251918
608 567 623

Zhotovitel ručí za to, že dílo předá objednateli bez vad. Dilo má vady, jestliže provedení díla
neodpovídá předmětu plnění určeném ve smlouvě, tj. pokud nesplňuje všechny požadavky
pro daný účel užití sjednané touto smlouvou nebo stanovené platnými českými technickými
normami, normami EU a právními předpisy, přičemž pokud některou součást plnění bude
upravovat více zákonů, standardů, norem, doporučení výrobce apod. odchylně, použije se
bez ohledu na míru závaznosti takového přepisu, normy či doporučení, kritérium nejpřísnější.
Zhotovitel však neodpovídá za vady, jejichž původ spočívá v předaných podkladech nebo
pokynech objednatele. Zhotovitel odpovídá jen za vady, jež má dílo v době jeho předání
objednateli a nenese odpovědnost za vady vzniklé až Po předání díla (např. změnou
výchozích podmínek — právních předpisů, norem, podkladů, sortimentu výrobků, technickým
pokrokem apod.).

Zhotovitel ručí za vady díla Po dobu 2 let ode dne předání, vady oprávněně reklamované
v této době budou odstraněny v přiměřené lhůtě určené objednatelem a bezplatně. Zhotovitel
projektové dokumentace pro zadáni stavby se zavazuje dodržet příslušná ustanovení
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, zejména ustanovení ~ 44 zejména odst. 9
zákona č. 137/2006 Sb a je plně zodpovědný za škody, které porušením tohoto závazku
popřípadě objednateli vzniknou.

Součinnost objednatele, zejména bezodkladné a úplné informování zhotovitele o všech
důležitých skutečnostech souvisejících se sjednaným předmětem plnění, se ve smyslu ~
2903 občanského zákoníku považuje za opatření potřebné k odvrácení nebo zmírněni
škody, která může vzniknout v důsledku vad díla.

Xl. Odstoupení od smlouvy

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud:

.práce nezačaly podle termínu nebo v plnění dochází k prodlení na straně zhotovitele o
více než 30 dnů

.výkony zhotovitele neodpovídají požadavkům objednatele

•v průběhu provádění předmětu díla vyjde najevo, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se
svými povinnostmi a zhotovitel na výzvu objednatele ani v přiměřené lhůtě poskytnuté
objednatelem neodstraní vady vzniklé vadným prováděním a dílo nezačne provádět
řádným způsobem

•zhotovitel je v insolvenčním řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící
úpadek

.pokud od realizace budoucího projektu bude odstoupeno

•zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly
nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení (~ 82 odst. 8. zákona č. 13712006
Sb.).

V případě odstoupení od smlouvy se smluvní strany zavazují dohodou písemně vypořádat
vzájemně přijatá plnění do 30 dnů od ukončení smluvního vztahu.

XII. Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. — občanského zákoníku, v platném znění a
souvisejícími právními předpisy.
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Nadpisy jednotlivých článků slouží pouze k snazší orientaci a nemají vliv na interpretaci
obsahu.

Práva vyplývající z této smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 4 let ode dne, kdy
právo mohlo být uplatněno poprvé.

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této
smlouvy. Zádný projev stran učiněný Po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu
s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody
ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu.

Strany vylučuji aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na tuto smlouvu: ~
557, ~ 1799 a ~ 1800, ~ 1805 odst. 2.

Tato smlouva může být měněna pouze písemně, oboustranně akceptovanými smluvními
dodatky a může být rozšířena o další práce Po splnění dosud sjednaných závazků.

Zadavatel si vyhrazuje v průběhu realizace díla právo na změnu smlouvy o dílo vyplývající
zjednotlivých ustanovení této smlouvy.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží
jeden výtisk a zhotovitel jeden výtisk.

Zhotovitel prohlašuje, že je srozuměn s tím, že objednatel může předmět díla (s přihlédnutím
k jeho rozsahu a účelu) použít při správě, údržbě a rozvoji technické vybavenosti v Psárech
a Dolních Jirčanech.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu.

Zhotovitel se zavazuje k mlčenlivosti o všech skutečnostech, se kterými se seznámí
v souvislosti se zajištěním poradenských služeb.

Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich uzavření.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy, a že sjejím obsahem
souhlasí. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.

Pražská - Psárská
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V případě, kdy bude smluvní
škody ve výši, v jaké škoda
jakéhokoliv dalšího omezení.
porušeni smluvní povinnosti
nárokem nijak dotčeno právo
zákonem.

pokuta snížená soudem, zůstává zachováno právo na náhradu
převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou a to bez
Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro

(kdykoliv během trvání této smlouvy), pak nebude takovým
na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje penále stanovené

Š

V Psárech dne: v Praze dne:

Za obec Psáry Za HYDROMONITORING, s.r.o.

Milan Vácha Ing. Jaroslav Knotek

starosta obce Psáry jednatel společnosti
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