
sMLoUvA o DíLo
podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

1. STŘEDNÍ PRŮMYSLovÁ ŠKOLA TŘEBÍČ
IČ: 66610702, DIČ: 0266610702
Sídlo: Manželů Curieových 734 Třebíč, 674 01
Zastoupená ve věcech smluvních: lng. Zdeněk Borůvka, ředitel Školy
Zastoupená ve věcech technických:

(dále jen jako „Objednatel“) na straně jedné

2. Jaroslav Pech, MONT-EL Jihlava
IČ: 40471128 DIČ: cz 5606291339
Sídlo: Riegrova 2867/23, Jihlava 586 01
Kontaktní údaje:

(dále jen jako „Zhotovitel“) na straně druhé

I. Předmět smlouvy
(1) Zhotovitel se touto smlouvou Zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí pro
objednatele dílo: Oprava měření a regulace elektrického maxima - rozvodna areálu Manželů
Curieových 734, 674 01 Třebíč v rozsahu dle přílohy č.1 k této smlouvě.
(2) Objednatel se Zavazuje Dílo převzít a Zaplatit Za něj Zhotoviteli cenu sjednanou níže
v čl. ll této smlouvy.

Il. Cena Díla a způsob její úhrady

(1) Cena Za provedení díla je sjednaná takto:
Cena díla bez DPH: 122 980 Kč
DPH 21%: 25 826 Kč
Cena díla celkem s DPH činí: 148 806 Kč
slovy : jednostočtyřicetosmosmsetšest korun českých

Daň Z přidané hodnoty Z důvodu použití režimu přenesené daňové povinnosti dle §92a a
§92e Zákona o dani Z přidané hodnoty odvede příjemce plnění, tj. objednatel.
(2) Cena uvedená v této Smlouvě je cena maximální, s možností Změny pouze u případů
stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, Služby a výkony, potřebné
pro provedení předmětu Smlouvy. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se
rozumí cena bez DPH.

(3) Obě smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být Změněna pouze při změně
právních předpisů určujících sazby daně Z přidané hodnoty



(4) Cena Díla bude uhrazena na účet Zhotovitele č. 1221219/0300 vedený u ČS a.S.
pobočka Třebíč. '
(5) Cena Díla bude Objednatelem uhrazena na shora uvedený účet Zhotovitele nejpozději do
14 dnů Ode dne, v němž došlo k předání a převzetí Díla.

Ill. Doba a místo plnění

(1) Zhotovitel provede dílo nejpozději do 31. 1. 2019.
(2) Místem plnění je rozvodna VN/NN vobjektu SPŠ Třebíč, Manželů Curieových 734,

Třebíč.

‹ IV. Předání a převzetí díla
(1) Dílo bude předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelem nejpozději do dvou dnů od
zhotovení, nejpozději však bude dílo Zhotoveno i předáno vtermínu uvedeným v čl.||| této
Smlouvy
(2) O předání a převzetí Díla sepíší Zhotovitel s Objednatelem protokol.
(3) Bude-li mít Dílo v okamžiku předání a převzetí zjevné vady a nedodělky, sepíší Strany
protokol obsahující výčet těchto vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění. Objednatel
není povinen převzít dílo dříve, než dojde k odstranění všech vad a nedodělků na náklad
Zhotovitele.

V. Odpovědnost za vady, záruční doba

(1) Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je Zhotoveno podle podmínek smlouvy, a že po dobu
záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené
právními předpisy, příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
Ustanovení § 2630 není tímto ujednáním dotčeno.

(2) Vzájemnou dohodou a v Souladu s ustanoveními občanského zákoníku se stanoví
záruční doba na dílo v délce 24 měsíců.

(3) Záruka zhotovitele Za kvalitu díla začíná běžet dnem předání a převzetí díla.

(4) Hlášení Závad a reklamací přijímá Zhotovitel na tel.

(5) Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u zhotovitele bezplatné
odstranění vad s uvedením, jak Se tyto vady projevují. Uplatnit právo z vad díla může
objednatel nejpozději v poslední den záruční doby, přičemž rozhodující je datum doručení
písemného oznámení vad zhotoviteli.

(6) Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně
oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez
ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem
reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O
tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími
smluvní strany ve věcech technických. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli
smluvní pokutu 1 000 Kč za každý den, o který nastoupí později. Náklady na odstranění
těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti nese



Zhotovitel. Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranění reklamovaně vady ani do 14 dnů po
obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě O termínu odstranění
vad je Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou
organizaci, nebo jejim prostřednictvím Zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část
předmětu díla. Takto vzniklé náklady nebo pokuty je Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli
do 30-ti dnů Od doručení faktury.
(7) Prokáže-li se ve sporných případech, Že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím
reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje Záruční lhůta, resp.,
že vadu Způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je Objednatel povinen uhradit
Zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti S odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit Zhotoviteli
s tímto související uhrazeně smluvní pokuty.

(8) V případě uplatnění vad v rámci Záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo
úplně Znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí Zhotovitel k odstranění
vady neprodleně, nejpozději do 24 hodin Od uplatnění. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit
objednateli do 30-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu 1 000 Kč Za každý den, o který
nastoupí později. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je Objednatel oprávněn na náklady
Zhotovitele Zajistit nezbytná opatření.

(9) Za prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v dohodnutých lhůtách, je
zhotovitel povinen objednateli uhradit do 30-ti dnů od doručení faktury smluvní pokutu ve výši
1 000 Kč Za každý započatý den prodlení.
(10) O odstranění reklamovaně vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín
nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou Oprávnění podepsat
osoby Zastupující smluvní Strany ve věcech technických. Osoba Odpovědná za záruční práce
Ze strany Zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních.
(11) Veškeré škody Způsobené vadou dokončeného díla uhradí na svůj náklad Zhotovitel
objednateli do deseti pracovních dnů Od doručení faktury. Pro náhradu škody se smluvní
strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

V. Práva a povinnosti stran
(1) Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí tak, aby mohlo být předáno
Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději v termínu uvedeném v čl. lll této smlouvy.
(2) Zhotovitel se Zavazuje poskytnout telefonickou technickou podporu objednateli na tel. 603
805 568
(3) Objednatel nebo jím zmocněná Osoba je Oprávněn kontrolovat provádění
Díla, Zejména Zda je prováděno v Souladu s touto Smlouvu a Obecně Závaznými právními
předpisy, jakož i upozorňovat Zhotovitele na Zjištěně nedostatky.
(4) Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním
řádem, Zejména občanským Zákoníkem.

Vl. Smluvní pokuty ‹
(1) Zhotovitel je povinen Zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % Z ceny Díla Za
každý den prodlení S dokončením a předáním v termínu podle čl. lll této smlouvy.
(2) Objednatel je povinen Zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % Z ceny Díla Za
každý den prodlení s platbou ceny Díla.
(3) Objednatel je dále povinen Zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši Za každý
den prodlení s platbou ceny Díla.



VII. Závěrečná ustanovení
(1) Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na Základě souhlasu obou
Stran.
(2) Nedílnou součástí Smlouvy je příloha č.1 Návrh a cenová rozvaha pro instalaci (Opravu)
zařízení pro snímání energetických veličin a regulaci 1/4 hod.el.maxima (sjednané kapacity)
včetně archivace naměřených dat.
(3) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním
systému veřejné správy - Registru smluv.
(4) Zhotovitel výslovně souhlasí se Zveřejněním celého textu této smlouvy v informačním
systému veřejné správy - Registru smluv.
(5) Smluvní strany Se dohodly, že Zákonnou povinnost dle § 5. odSt. 2 Zákona o registru
smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží Zhotoviteli. Současně bere Zhotovitel
na vědomí, že v případě nesplnění Zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího
podpisu bez dalšího Zrušena od samého počátku.
(6) Smluvní Strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že se dohodly na celém jejím
obsahu, že se smluvními podmínkami souhlasí a že smlouva nebyla podepsána v tísni ani Za
nápadně jednostranně nevýhodných podmínek.
(7) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, při čemž každá Ze
stran obdrží po jednom.

V Třebíči dne a“ z'fi , 7. l i V Třebíči dne 29.11.2018

v




