POŽI, s.r.o., Chlístovská 19, 549 01 Nové Město nad Metují- Spy
mobil: 602 49 00 27, 602 49 00 28

SMLOUVA O DÍLO
firma:
sídlo:
IČ:
DIČ:
zastupující osoba:

Obec Studnice
Studnice 1, 549 48 Studnice
00273082
CZ00273082
Ing. Helena Toldová, starostka
jako objednatel

firma:
sídlo:
IČ:
DIČ:
zastupující osoba:
bank.spojení:

POŽI s. r. o.,
Chlístovská 19, 549 01 Nové Město nad Metují-Spy
25928384
CZ25928384
Otto Potůček, jednatel
Komerční banka, účet 78-8753550257/0100
jako zhotovitel

uzavírají dle § 536 a §§ následujících zákona č. 531/91 Sb. ve znění pozdějších předpisů tuto
smlouvu o dílo.
Předmětem smlouvy je :

Místo požadované práce:

vrtaná studna pro závlahu fotbalového hřiště ve Studnici

- adresa
-

Studnice

katastrální území

Studnice u Náchoda

- pozemek parc.č.

1085/6

- termí zahájení prací

dle dohody

- orientační hloubka vrtu

50 metrů

- průměr vrtu

203 mm

- průměr pažení

140 mm

Cena díla je stanovena na základě rozpočtu zhotovitele a činí:
Cena celkem
bez DPH:
119 190,- Kč

Samostatně DPH
(sazba 21%)
25 029,90 Kč

Cena celkem
včetně DPH
144 219,90 Kč

POŽI, s.r.o., Chlístovská 19, 549 01 Nové Město nad Metují- Spy
mobil: 602 49 00 27, 602 49 00 28

Rozpočet prací:
Druh činnosti

Jednotka Objem prací Jednotková Celková cena
cena (Kč)
(Kč)

1. Projekt hydrogeol. průzkumu
zpracování projektu vč. vyjádření krajského
ks
1
úřadu
2. Vrtné práce
vyhloubení vrtu prům. 203 mm s výstrojí prům.
m
50
140 mm
řízení geologických prací a geol. dokumentace
ks
1
3. Hydrodynamické zkoušky a ověření kvality podzemní vody
technické provedení hydrodynamické zkoušky
den
10
hydrogeologické práce (nastavení provozních
ks
1
parametrů, odborný dozor, průběžné řízení a
vyhodnocování zkoušek)
odběr vzorku vody
ks
1
lab. analýzy-krácený rozbor
ks
1
doprava
km
160
4. Zpracování podkladů pro vodoprávní řízení
závěrečná zpráva vč. návrhu na odběr podzemní
ks
1
vody (tj. vyjádření dle § 9, odst. 1, zák. č.
254/2001 Sb.)
stavebně-projektová dokumentace studny
ks
1
Manipulační šachta z betonových skruží včetně
zemních prací
ks
1

4 300,-

4 300,-

1 400,-

70 000,-

2 800,-

2 800,-

1 500,3 500,-

15 000,3 500,-

250,1 400,9,-

250,1 400,1 440,-

8 500,-

8 500,-

2 000,-

2 000,-

10 000,-

10 000,-

Objednatel souhlasí se skutečností, že hloubka vrtu je pouze orientační a cena bude účtována
dle skutečně odvrtaných metrů.
Objednatel se zavazuje před zahájením prací zajistit zhotoviteli následující doklady :
- výsek katastrální mapy se zákresem předmětného pozemku
- vyjádření majitele pozemku k umístění inženýrských sítí na předmětném pozemku
Do úplného zaplacení vyúčtovaných prací na základě smlouvy o dílo a obchodních podmínek
je vrt majetkem zhotovitele a nesmí být objednatelem využíván.
V Novém Městě nad Metují

objednatel:

……………………………………………..

dne: 4. 10. 2017

zhotovitel:

……………………………………………

