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Smlouva o dílo

Smluvní strany

1. Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

se sídlem: 17. listopadu15, Ostrava — Poruba, 708 00.

IC:V 61989100

DIC: CZ61989100

Eýankovní spojení:

Císlo účtu:

dále jen „Zhotovitel“

2. Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace

se sídlem: Na Jízdárně 2824/2

Zastoupena: W

IC:

DIČ: není látcem DPH
   

  

lěankovní spojení:

Císlo účtu:

Zapsána: Pr 5292 vedena u Krajského soudu v Ostravě

Zastoupena: _ředitelem CIS

dále jen „Objednatel“

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 2586 a násl.

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) ‘

(dále jen „Smlouva“): \

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ A ÚČEL SMLOUVY

1. Objednatel prohlašuje, že:

- je právnickou osobou, veřejnou vysokou školou univerzitního typu založenou

podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
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zakonu (zakon o vysokych skolach), ve zneni pozdejsmh predpisu, a

- splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn

tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

2. Zhotovitel prohlašuje, že:



 

- splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn
tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že na tuto Smlouvu se neuplatní ustanovení oneúměrném zkrácení dle ust. § 1793 občanského zákoníku ani ust. § 1796 občanskéhozákoníku o lichvě.

II.

Předmět smlouvy

dokumentaci k veřejné zakázce, jejimž předmětem bude vytvoření vysokorychlostnídatové sítě Objednatele (dále jen „Plnění“).

Zhotovitel se zavazuje dodat Objednateli dokumenty, které se k Plnění vztahují, včetnětechnické dokumentace, vše v českém jazyce.

Zhotovitel se zavazuje převést na Objednatele vlastnická práva ke všem věcemtvořícím Plnění a rovněž práva duševního vlastnictví, která jsou převoditelná čiposkytují oprávnění Objednateli užít a měnit nehmotné části Plnění v případě, že právaduševního vlastnictví převoditelná nejsou (např. autorská práva), a to v rozsahustanoveném touto Smlouvou.

Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené Plnění převzít a zaplatit Zhotovitelidohodnutou cenu, a to za podmínek stanovených dále touto Smlouvou.

III.

Cena plnění

Cena za Plnění definované v čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních strana činí 50 000,- Kč bez DPH (slovy: padesáttisíckorunčeských).

V celkové ceně Plnění jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s provedením Plnění,např. náklady na sjednané konzultace, náklady spojené s dopravou na místo plnění aposkytnutí veškeré dokumentace dle této Smlouvy.

Celková cena Plnění je stanovena jako cena pevná, nejvýše přípustná a maximální,zahrnUJe veškeré náklady spojené s Plněním. Změna ceny Plněníje možná pouze a jenza předpokladu, že dojde po uzavření této Smlouvy ke změnám sazeb daně z přidanéhodnoty.

Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty v okamžiku fakturace jestanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

IV.

Doba a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje provést Plnění, tj. předat Objednateli technickou specifikaci prozadávcí dokumentaci dle odstavce 1. článku I Smlouvy do 28. 2. 2018.
Místem plněníje sídlo Objednatele.



v.

PROVEDENÍ PLNĚNÍ

1. Vlastnické právo k Plnění a nebezpečí škody na Plnění přechází ze Zhotovitele na

Objednatele okamžikem provedení Plnění, tj. předání, převzetí, instalace Plnění a jeho

uvedení do provozu, a to vše v sídle Objednatele.

2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo — Plnění dle této smlouvy dokončením díla

bez vad a nedodělků a jeho předáním Objednateli v místě plnění dle čl. IV. této

Smlouvy. Plnění je dokončeno, je—li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

Součástí povinností Zhotovitele provést Plnění dle této Smlouvy je též předání všech

dokladů náležejících k Plnění, technické dokumentace a případně dalších dokladů,

jsou—li potřebné k užívání Plnění.

3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že Objednatel je povinen převzít pouze řádně

provedené Plnění bez vad a nedodělků, pokud se Objednatel nerozhodne jinak.

4. Smluvní strany vystaví o předání a převzetí Plnění předávací protokol. Předávací

protokol bude obsahovat:

a) označení předmětu Plnění a Smlouvy,

b) označení Objednatele a Zhotovitele,

c) prohlášení Objednatele, že Plnění přejímá,

d) datum a místo sepsání,

e) jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele.

5. Pokud Objednatel převezme Plnění vykazující drobné vady a nedodělky nebránící

tomu, aby Plnění sloužilo svému účelu, budou tyto drobné vady a nedodělky uvedeny

v předávacím protokolu a Zhotovitel je povinen drobné vady a nedodělky odstranit

nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí Plnění, nebude-li mezi Smluvními

stranami písemně dohodnuto jinak. O odstranění drobných vad a nedodělků bude

smluvními stranami sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků.

VI.

Platební podmínky

1. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného předmětu plnění po řádném podepsání

předávacího protokolu bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle

§ 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, (dále jen faktura).

2. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Faktura

bude doručena doporučenou poštou nebo osobně pověřenému zaměstnanci uživatele

proti písemnému potvrzení. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb

(smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.).

3. Povinnost zaplatit cenu za předmět plnění dle této smlouvy je splněna dnem odepsání

příslušné částky z účtu objednatele.



 

VII.

Sankční ujednání

Pro případ prodlení s dodáním předmětu smlouvy sez zhotovitel zavazuje zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 100,— Kč za každý týden prodlení s realizací
dodávky.

Pro případ prodlení se zaplacením dohodnuté ceny se Objednatel zavazuje zaplatit
Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle platného předpisu.

VIII.

PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY, ODSTOUPENÍ

Smluvní strany jsou si vědomy, že tato Smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho
uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění této Smlouvy v registru smluv zajistí
Zhotovitel.

Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od této Smlouvy pouze zdůvodů
stanovených touto Smlouvou.

Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě:

— prodlení Zhotovitele s předáním Plnění po dobu delší než 14 dnů oproti termínu
plnění stanovenému podle této Smlouvy,

- prodlení Zhotovitele s odstraněním vady Plnění delším než 3 dny.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě prodlení Objednatele se
zaplacením ceny Plnění dle této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl
Objednatel na toto prodlení Zhotovitelem písemně upozorněn.

Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od této Smlouvy, pokud
— na majetek druhé smluvní strany bylo zahájeno insolvenční řízení, v němž byl

soudem zjištěn úpadek, nebo smluvní strana sama podá dlužnický návrh na
zahájení insolvenčního řízení; nebo

- druhá smluvní strana vstoupí do likvidace.

V případech dle odstavce 5. tohoto článku této smlouvy je oprávněná smluvní strana
oprávněna od této smlouvy odstoupit bez časového omezení ve vztahu k okamžiku,
kdy k porušení této Smlouvy zakládající právo od této Smlouvy odstoupit. Účinky
odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení
druhé smluvní straně, popř. pozdějším dnem uvedeným v písemném oznámení o
odstoupení.

Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se
nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních
pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně
informací, ani další ustanovení a nároky, zjejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po
zániku účinnosti této Smlouvy.

 



 

Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy si strany vrátí veškerá

poskytnutá plnění, není—li v této Smlouvě stanoveno jinak. Ustanovení předchozí věty

se nevztahuje na části Plnění (a jim odpovídajících protiplnění, včetně práv vztahujících

se na základě této Smlouvy k takovým částem Plnění), která Objednatel určí ve lhůtě

odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele nemá Zhotovitel nárok na úhradu

jakékoliv kompenzace za části Plnění, které vzhledem k jejich povaze nelze vrátit

(zejména protože byly poskytnuty ve výkonech), jsou—li součástí plnění, které má být

dle rozhodnutí Objednatele vráceno. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že jakékoliv

náklady spojené s demontáží části Plnění, které mají být postupem dle tohoto odstavce

Smlouvy navráceny Zhotoviteli, nese výhradně Zhotovitel.

IX.

Závěrečná ujednání

Práva a závazky touto Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky,
zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Změnit nebo doplnit tuto Smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci
smluvních stran. Vyžaduje—li tato Smlouva pro nějakéjednání písemnou formu, nebude
pro tento účel považována výměna e—mailových či jiných elektronických zpráv.
Smluvní strany jsou oprávněny namítnout neplatnost této Smlouvy a/nebo jejího
dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo
nevynutitelným nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy,
nevyplývá—li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se
zavazují takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným
ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného
ustanovení.

Tato Smlouva je uzavřena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
po jednom stejnopise.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly,
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že
jejímu obsahu porozuměly a svůj projev vůle učinily vážně, určitě, srozumitelně,
dobrovolně a nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly
na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno
vyhotovení.

V Ostravě dne : 21'12'2018 V Ostravě dne :
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1 měsíce od účinnosti odstoupení kterékoli strany svým jednostranným písemným \

oznámením Zhotoviteli, a to na základě jeho posouzení, že taková část Plnění pro něho

má hospodářský význam i bez zbytku Plnění. Smluvní strany se dohodly, že v případě
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