
Smlouva 0 dílo č. 00012
iiı'ćivíˇ'enflí v .viní/mí“ .v fivfimťiivřníni íiíiíìííívkehn :či/í'íłiii'ív'n i“ jJ/imieni :není

Smluvní :šn'anjvà

Uniednalel:
Nemocnice Jindřichův Hradec., :1.5.
U Nemocnice 380.;'ílll
377 38 Jindřichův Hradec
[CIJzìúnQSiñY
/anhšana v nlvclnnlníni i'eąižátiˇ'ílxn n láıaıiżšlvelin Snni'lu v Ĺ`exšlvzvˇclı BLnlejnvíeícli. nclclíl B. v [ní/.ka cisla Iifífll
\-"' žíažšlenl'iení: lng. Miroslavem „lannvżšlšvın - pí'edacđnu přecialavenalva a

.\“ll_`Di`. Víteın Li'íi'encem - clenem př'eilrz-ıt'n'ıvenžšiva

Ĺıiaiiıiìce nhjeclnınele ve vececli iechniclávch:
eınail:

Ălìüli'iviľclì
lng. lłínšľinlav Šín
Sailj.“ ILJĚí-'l
377 (fil `lini.líˇ'iclni`v l--líaclcc
íczús7454ón
"v ZaSIaupení: liníníalav Šín
Lìúlcjeı'i

uzavírají na "zaklade vzajeınne 5110l iutn Smlouvu n [lílü

(Článek l.
Přednıčt Smlnuvv

lì'i'ˇedıneicni tela :vmlnnvjv _ie clí'nlalˇıL Llnpíava a ınnniiiý. nalivllán lv; vjvˇlżıavení interiern Lnlclclcní
ONlłlJ-B. Nemocnice .líínlí'ícl'n'iv l-lraclcc. na. lilı'ılejen L'lílai.

Snecílilnıace Llila:
l.)nílav-“IičL Llnprava a ninniaíč atvpiclxˇehn íınerieľnvelní nabvllx'u Llřeveneln'í. knvnvelın
calnnnıřłnennı dle Zadávací clelx'LnnenIace lv' veleíne čalvıaxce a ıiejíclí níílnli:
Pľ_poln:žlxˇnvv 1'n;'/,pi'icet_\“'}'“í`í;íbi-ı a muntúž naliviláu Ĺ_'),\'RP-B.
P5_l}D_5pecilˇılx“ace zakaxlx'v_\ˇvi`í_vlfıa a ínnntaż nalffljv ilxˇu ONRP-B.
l*5__l}l)_vjí“l±rcfšnva Llnlcnnienlace Zakaz.l±v__\'ˇjn"i`nlíıa a ninniažì nabvilcn (_)Xlłlľłlš-
Yveícjncne ve vvzve lv' povlani nahii'lelx' „Výroba :1 montáž náhvtlx'u ();\ˇRP-B“ dne S. ll+2018.

új
Li

..\-`líť_~`.Ieni plnení je Nemocnice Jindřichnv Hiailec. aa.. hinlnva A. 3.Í\Íl“" - edíilelení (_'JNlłlJ-B.

("lıìnelfl: ll.
Duha plnění

l. Zlinmvílel :ve Kavaćníe na xı'ílx'li'nle iein :vinlnuvv pi'nvežżn a pícnin Llíln v rnxżıalnı přcclmeiu
:nnlnnv v nejnnzilejí Lin líl. l. ÍííllU.
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Sinlut'ní strany se dohodly ze dílo bude prox'edeno x' teehto etı'tpaeh:
at pripra'x'ne praee. lxˇtere'- zahrnují: ujednaní barevneho prt'ıˇx'edení se zastupeem

tjibjedntu atele 'i e \'eeeeh teehnielxˇýeh a to nejpozdeji do tri dnu od podpisu stttltito“}'.
b) hlavní dodaı'lxˇa. lttera zahrnuje: dodai'lx'u a ınt'intaz nabzitluı pro oddelení (.)i\ˇRP-B a

předaní kompletního. díla bez 1x'ad a nedodelletı do lt). l. Ělll i).

Zahajeni díla je podntínena předáním ltompletní projektoxe dolxumeııtaee objednatelem
zlu'itot'iteli.

Čuánvhıtr
("ena za dílo

Cena za proreiąlení díla i. rt'izsahu teto smlotn'jfl` einni:

Cena bez DPH (ii-l (wñt').-I\Le.
DPH lÍi? U? Ke.
(Ťellxˇent s DPH 702 l'l? l\'e_

Čaánvkıx;
Platební podmínkyI

. Cena za díligi stanovena x“ el. III. teto :Iáınlouizjir je láoneena a nepí'elx'roeitelna. Cena za dílo
zahrnuje 1i'ešilx'ere naklady.“ zhotmitele smu'isejieí s realizaeí díla a jeho předaníin
objednateli. \*' eene jsou zahrnuty ii'efššhere' praee. dodai kg.. výlu'injr a“ r'áluzbj` nutne láe
zhotovení díla. \“ˇ eene jsou dale zahrnuty i 1veřältere. dalsi pripadne nutne projektote
ıialtlaithr na pro“. edení díla.

. Objednatel neposkytuje zhotmitelí zadne Zalohji'.

l'Jolxˇud dojde lx“ rozšíření rozsahu predmetu díla na zt'ilx'lade pozrıdarlxˇu objednatele nebo na
zaltlade predehozi dohody“ s nim. bude to pi'edmetem pisemneho dodatláu lt teto smlouvű“ s
úpravou dohodnute eenjr. lłozsírení rozsahu predmetu díla nelze pt'o'xest. jestliže bjx to
ot'lpot`t“n“ttlt_i prasnini předpisum. .Ialxˇelx'olii' tíeepraee musí být predem píseinne
odsouhtt'ısenji' a oeenenji“.

. Podkladem pro 1ijjrstaiˇení příslušne talx'turzn' a pro jeji tíıhradu bude `n'j."`l<_az praeí. podepsaný
opravnenými zastupei objednıfıteíe. potrrzuiíeí splnení podıninltj.r proplaeení příslusne
faktura-'_

. lfeastníei sinloui-ˇjx“ se dohodli. ze odmena bude zhotoiiteli ırji'plaeena na zalálade taltttırj.“ se
splatností 3U dni. Fakturu je zhotoıítel oprax'nen `vzrstı-.rxˇit po i'adnem preuedení díla.

l'ľalxˇturzìı musí obsahovat' iseehnzr nalezitostì dle teto sniloutjv a dle pt`isltısi`i}'“eh pt`t"u-“ıiíeli
předpisí'ı.jinı;ıl\` je iiiljijeiglnatel t.“ıpra\“nen ji do data splatnosti i ratit s tím. ze zlıotoxitel je pote
povinen \ˇ}'stzi\“it noi-'ou s noxfl'iri termínem splatnt'isti. X' taltoxˇem pripaiele není olfijedtuıtel i“
prodlení s t'ıhradou.

Narol;L na zaplaeení eenj; díla ei na sjednane smluwni pt'iltutjiˇ neni zhotmitel a ani
objednatel oprıit'nen postoupit třetí osobe s tím. ze talxˇose pripadne postoupení by
odporm'alo dohodě L'ıeastnílxíu a bylo neplatne.

. Za nesplnení termínu plnení dle el. II zaplatí zhotoxitel objednateli smluvní poltutu se s'ýsi
í'].[.)5 Wii z eellxoiˇe e'enf.1 díla za lxˇażdzí“ i zapoeı-ný den prodlení. Smltn'ní poláutu zaplatí
zhotovitel na účet objednatele do l-l dnu ode dne uplatnení saitlxˇee.



Ĺ). Za prodlení S t'ıhradou eenjn' za prmedení díla zaplatí L'tbjednatel zitotm'itelí na jeho uěet
Smltu ní pokutu the YjĹˇSí Half* "*ffl dluzne eaStlxjx. a to za lxazdý í zapujtet-ıtjíI den prodlení.
Smhn'ní pokutu zaplatí objednatěl na uěet zhotL'n'ítele do l-l dnu ode dně uplatnění Sankce.

Clanek V.
Záruční doba

l. Na předmět teto Smloui“ pt'ıSkjnˇtuje zluıtmitel objednateli zaruění dobu S'delee Bo
měSíeu.

Í. Zaruění doba zaěína bězet L'Ineın podpíSu zaznamu o Splnění. předżfmí a přexzetí díla.

Il. Zhrnfljnítel tu'lru'uídt't za uplně a kx'alítní pr“‹.t\`edení předmětu díla bez `ıvad a nědoděllxˇu.
jaláoz i za lflˇalitu Txjt'ˇrohlu'ı a materialu pouzitjí'eh lx' jeho zhotorení.

LL. \“"ˇad}' díla bude objednatel x'pruběhu zaruění dobj; reklamoxat píSemně na ı-ıdreSe
zhotoxítele. Zhotoıítel bezplatně odStraní relxˇlamox'anfl'tu Sadu rmíStě ('ıbiednatele
x' dohodnutem termínu. O dobu tulStrt-uˇtox'aní Sady Se prt'tdluzuje zaruění doba.

'J
ı l'Jřípadně nerulStranitelne tˇadjy'. lx'těre budou branít uzíí'aní předmětu Sınlouxçg nahradí

zhotmítel obiednateli nrwzím. bez/.radním plněním.

o. Zhotot'ítel odpruída za újmu (Škodu) zpuSolìıenou při realizaci díla nebo t.“ Sotn-ˇíSloStí S ní
objednatelí nebo třetím t'ıSobam podle obecně platných předpíau.

7. Ť/.l'totm'itel Se zavazuje uěinit potřehnıf't uěinna opatření lt zamezení ıvzniltu Šlx'od ěi ln“. její
případnfliI náhradě.

S. Zaruění doba na relálaıntnanou ěaSt díla neběží po dobu poěínajíeí dnem uplatnění
reklamace a koněíeí dnem 1xˇjy1"íztmí relx'ltunaee.

(Článek VI.
SouěinnoSt

l. Pro Splnění předmětu teto Smlouvy poSlxjrtne objednatel zhfljıtotíteli nezbytnou SouěinnoStx' tomto rozSahu: Límożnít l`lezr.›lt-1trı}i ıSjezd do arealu po dobu I'ealízaeě.

z. Omezení nebo nepoSltjx'tnutí SouěinnoSti dle odSt. l tohoto ělż'tnláu nemlitní láˇralitu
plnění předmětu teto Smhmt'jr. muze Se SSalx projeífít t“ pr-ıiıdlouzení termínu plnění. Na
talnıo'x-fou oholnoSt je zhotoritel potínen píSemně a neprııulleně upozornit objednatele.
Současně S nawhem noteho termínu plnění.

(Článek \'l"|.
Platnost Smlouvy.“

l . Tato Smlouuı nı'tbjí-'Ya platnoStí a t'ıěinnoStì dnem jejílufı podpiSu zaStupei SmlLu-'níeh Stran.



(Ílı'ınek Ylll.
Závěrečná uStanm-'cııí

l. Ĺ'Stımmťní nuuprm smí IULIIO Smlmıujìu Se řídí Ulfiťcnů plutıíýníí právními pícdpíif ĹĹ`L3Sl~LLš
mpuhlílxˇ). .ćťjımšna [Tíl'íùLınSlní Zákonem. Y plutnćm Znùní.

[J Změny L1 Líuplnční IL'řILí SmlL.`.flm`3L` _iSüu nmf/.Iíć pLíLı/„Lž xpíSťaĹ“ pLíLlLJılíè LL ml zčílálııí'lů
HYL-ììcmnflš dohody Obou Smlunííulí Smın.

'J
J Tam Sínlouuí Sť: uzmírıˇı už L'líˇou x“}`lí-ıñıtí`n“ťıííclí. 7, nichž. lxıíżílı'ì Sıíílm'ıíí Strana Uhclrií

c'lnı'í.

4. Smlmní Slmm pmlílı'ıSLıjí. in: Sí Iutú Smluuuı pří-:úťíl L1 S _íťjím LíhSżIhL-L'm SníıhlflSí.
Smlumí Struny pmlílużšují. żť tuto Smlümu Lıćııxírııjí ZL: SH." u'ıf/.nú L1 Sx'fíhflgíílnú KL'ılLJL
nilnıolíx“ x' I'íSni nťhn za mìpudnů 1íex`3ˇ`líııflfllnji`clí poálıííínťlxˇ. SmlL'íLıSS je pro Uhť: Smluvní
Sìmm' urCiIL'ı :L1 sumin-:lı'ííí Na dùlán? \“§'Se Lıwílcnćlm pmhlfıšťní přípıçíjııjí OStL*
Lípıı'íxˇnčnú_iL-:Llííaí za Smluvní SII'č-.mjL SVÉ poL“lpíS}z

V „Iíıíclí'íclımčr llI'LíLlLżí dní: Il .l 1.2018 ,f„f
.ı'

ü ...
pudpíS /LìStLıpLıc 'zžlíütoxfitelc

pí`íl['.`›lí}':
(3.1 cťnm- L ı nabídku zlíí'ílü'x'ilulc (políížluçıı'jí' rumüùctl




