
SMLOUVA O DÍLO
č.j.: PPR-32997-3/ČJ-2018-990670 JID PCR99ETRpo41614052

na opravu a servis analyzátorů

OBjEDNATEL:
Ministerstvo vnitra ČR
Nad Štolou 936/3
170 34 Praha 7
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
Číslo účtu:5504881/0710
Příjemce faktury: Správa logistického
zabezpečeni Policejního prezidia
České republiky, P.O. BOX 6, Praha 5
Zastoupené:
'Je·doucín7 OMM SLZ PP ČR
kontaktní osoba:
tel.:

ZHOTOVITEL:

LABtechnik, s.r.o.
Kamenice 771/34, Brno-Bohunice
PSČ : 625 00
IČO: 25330586
DIČ: CZ25330586
Bankovní spojení:

Zastoupené:
jednatel společnosti
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném
Kr'?jským soudem v Brně.
oddíl C, vložka 26340
tel.: 547253119

Smluvní strany uzavÍrajÍ tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský
zákoník")

1. Předmět smlouvy: Oprava a servis analyzátorů FUJIFILM FDC NX500IE, v.Č.46422136
(zasekává se, znehodnocují se slídy) a EXIGO VETERINARY HEMATOLOGY A, V.Č.51864 a
v.Č.51860.

2. Místo plněni: Veterinární ordinace Ústi nad Labem, Domažlice

3. Lhůta plněni: do 14.12.2018.
4. Cena: Smluvní strany se dohodly, že celková cena nepřekročí 66.115,70 KČ bez DPH, tj.
80.000,- Kč včetně DPH Cena díla je stanovena rozpočtem, jehož úplnost zhotovitel zaručuje.

Objednatel v místě plnění uvedeném v ČI. 2. této smlouvy neuskutečňuje žádnou ekonomickou
činnost a nepovažuje se tak za osobu povinnou k dani v souladu s ust. § 5 zákona o DPH. Při
poskytnutí stavebních nebo montážních prací, jež jsou předmětem této smlouvy, nebude
fakturace dané zakázky probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti dle ust. § 29 zákona o
DPH.
5. Záruka: Zhotovitel ručí za kvalitu díla dle této smlouvy po dobu ŕ3 měsíců od data převzetí díla.
Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla
neprodleně po jejich zjištěni. Reklamace vad bude provedena na emailovou adresu zhotovitele
uvedenou v záhlaví této smlouvy. Pokud objednatel uplatni nárok na odstraněni vady díla,
zavazuje se zhotovitel tuto vadu bezplatně odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne
oznámeni vady, nebo ve lhůtě určené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla
přiměřená. O dobu odstraňováni vady se prodlužuje záruční doba.
6. Faktura: bude obsahovat označení objednatele: Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3,
170 34, Praha 7, příjemce faktury (Policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečení
PP, Odbor movitého majetku, P.O. BOX 6, 150 05 Praha 5, kontaktní osoba

a bude splňovat náležitosti dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty a dle ust. § 435 občanského zákoníku.



7. Splatnost faktury: Po předáni a převzetí dokončeného díla do 30 kalendářních dnů od data
prokazatelného doručení faktury na adresu uvedenou v ČI. 6 této smlouvy. Nebude-li faktura
vyhotovena v souladu se smlouvou či právními předpisy, je objednatel oprávněn vrátit zhotoviteli
ve lhůtě splatnosti fakturu bez zaplaceni. Zhotovitel je povinen fakturu opravit nebo nově
vyhotovit, okamžikem doručeni opravené nebo nově vyhotovené faktury objednateli začne běžet
nová lhůta splatnosti v délce 30 kalendářních dnů. Zároveň s fakturou předloží zhotovitel
objednatelem schválený soupis skutečně provedených prací nebo servisní list. Soupis skutečně
Rrovedených prací za objednatele schvaluje

8. Sankce: Za prodlení s termínem předáni díla a za prodlení s terminem odstranění vad díla je
stanovena smluvní pokuta ve výši 200,- KČ včetně DPH za každý započatý den prodlení. Za
prodlení se zaplacením faktury může být objednateli účtován zákonný úrok z prodlení z dlužné
částky za každý i započatý den prodlení. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména
v případě, že:

a) zhotovitel neodevzdá dílo ani v náhradním termínu, který bude objednatelem v rozumné
miře nově zhotoviteli stanoven v písemné formě

b) zhotov|te| neodstraní reklamované vady díla ve stanovené lhůtě nebo v případě, že vady
díla nelze odstranit

C) vůči zhotoviteli bylo zahájeno insolvenčni řízení.

9. Platnost a účinnost: Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů.
Může být měněna se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou formou označenou jako
číslované dodatky. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní
strana obdrží jeden výtisk.

10. Ostatní ujednání:
Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu

údajů v záhlaví smlouvy.
Tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této smlouvy a nahrazuje
veškerá předešlá ujednání smluvních stran ústní i písemná.
V případě, že některé ustanoveni této smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či
nevymahatelným zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná, účinná a vymahatelná. Strany se
zavazují nahradit neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení smlouvy ustanovením jiným,
které nejlépe svým obsahem a smyslem odpovídá obsahu a smyslu ustanovení původního

V Praze dn" '27 "11" 2018 V Brně dne2Ay'?mť


