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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoníku
(dále jen ,,občanský zákoník")

(dále jen ,,smlouva?)

I.

Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje
Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice 3Sídlo:

Zastoupená:
IČ:

plk. Ing. Lubomírem Burešem, ředitelem HZS Jihočeského kraje
708 82 835

DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení: 
Čísloúčtu:--

(dále jen ,,objednatel? )

NORDSTAHL spol. sr.o.
Sídlo: V Lázních 395, 254 0l Jílové u Prahy
Zastoupená:
IČ:

Janem Vláčilem, jednatelem společnosti
00550736

DIČ: CZOO550736

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 444

Bankovní spojení: K
Čísloúčtu: -
Kontaktní osoba: 
Tel./mail:

(dále jen ,,zhotovitel" )

II.
Předmět díla

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele
za podmínek níže uvedených dílo specifikované v čl. II. odst. 2. této smlouvy a objednatel
se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. IV této
smlouvy.

2. Předmětem díla je servisní prohlídka 26 sad HVZ LUKAS, vě. výměny hadic a oleje
v rozsahu dle Přílohy č. 1 této smlouvy (dále jen ,,dílo?).

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje NORDSTAHL spol. sr.o.
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3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele - výhradního dodavatele pro
zařízení LUKAS v CR.

III.

Doba trvání smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude zhotovitelem provedeno do 4 týdnů od podpisu
smlouvy.

IV.
Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:
Cena díla 169.463,50 Kč bez DPH
DPH 21 % 35.587,34 Kč
CELKEM 205.051,00 Kč s DPH

(S l o v y : Dvěstěpěttisícpadesátjednakoruna česká)

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla.
3. Cena díla je považována za cenu nejvýše přípustnou.
4. Objednatel neposkytuje zálohové platby.

V.

Platební podmínky

1. Dílo bude zaplaceno na základě jedné faktury, vystavené po převzetí díla objednatelem.
2. Objednatel uhradí fakturovanou částku do 30 dnů od obdržení faktury zaslané na adresu:

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České
Buděj ovice 3.

3. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené daňovými a účetními předpisy.
4. Objednatel ínůže fakturu do data splatnosti vrátit, obsahuje-li:

- nesprávné cenové údaje rozdílné s ustanoveními smlouvy
- nesprávné náležitosti
- chybí-li ve faktuře některé náležitosti dohodnuté touto smlouvou

5. Způsob úhrady: převodním příkazem
6. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky zúčtu

objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
7. Objednatel je oprávněn pozdržet proplacení faktury do doby odstranění zjištěných

eventuálních vad a nedodělků.

VI.

Práva a povinnosti

1. Objednatel je oprávněn dílo kdykoliv v jeho průběhu kontrolovat, zda je prováděno
v souladu s touto smlouvou.

2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost k provedení díla, a to ve
?hůtě, jíž mu zhotovitel určí.

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje NORDSTAHL spol. sr.o.
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3. Zhotovitel je povinen dod.žet při provádění dfla všechny právní předpisy, týkající se
předmětné činnosti.

1.

2.

3.
4.

VII.

Předání a převzetí díla

K předání a převzetí díla dojde do dvou díů od jeho zhotovení. Předání a převzetí díla
bude smluvními stranami písemně potvrzeno.
Místem dodání a předánf zboží je Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje:
České Budějovice, Pražská 2666/52b - 7 sad
Požární stanice Týn nad Vltavou, Písecká 519, 375 0l Týn nad Vltavou
Pozární stanice Trhové Sviny, Husova 667, 374 0l Trhové Sviny
Územní odbor Písek, Vrcovická 2223/2, 397 0l Písek - Budějovické Předměstí
Požární stanice Milevsko, Kpt. Nálepky 332, 399 0l Milevsko
Jindřichův Hradec, U Knihovny 1176, 3 77 0l Jindřichův Hradec II
Požární stanice Dačice, Tyršova 53, 380 0l Dačice V
Územní odbor Strakonice, Podsrpenská 438, 386 0l Strakonice I
Požární stanice Blatná, Strakatého 725, 388 0l Blatná
Požární stanice Vodňany, Tylova 842, 389 0l Vodňany II
Územní odbor Český Krumlov, Hasičská 125, 381 0l Český Kmmlov - Domoradice
Požární stanice Frymburk, Frymburk 125, 382 79 Frymburk
Požární stanice Kaplice, Linecká 337, 382 41 Kaplice
Územní odbor Prachatice, Slunečná 932, 383 0l Prachatice II - 3 sady
Územní odbor Tábor, Chýnovská 276, 391 56 Tábor - Měšice - 3 sady
Požární stanice Soběslav, Tyršova 485/1 1, 392 0l Soběslav III
Zhotovitei se zavazuje předat ďílo ?oez vad a nedodělků.
Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na díle viditelné vady či
nedodělky, k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti
bude smluvními stranarni sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese zhotovitel.

1.

VIII.

Odpovědnost za vady dí}a

Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu 24 měsíců na nové
náhradní díly, 6 měsíců na provedené práce ode dne podepsání předávacího protokolu.

2. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu do 14 kalendářních
reklarnačnfho nároku, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

dnů od doručení

IX.

Smluvní pokuty

1.

2.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání díla
smluvní pokutu ve výši- 0,05% z ceny díla včetně DPH za každý, byt' i započatý den
prodlení.
Za prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu
ve výši O,05o/o z fakturované částky včetně DPH za každý, byt' i započatý den prodlení.

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje NORDSTAHL spol. sr.o.
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3.

4.

5.

V případě nesplnění termínu sjednaného v zápise o převzetí díla pro odstranění vad či
neďodělků, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý,
byt' i započatý den prodlení.
V případě, že nedojde k odstraněni záručních vad v dohodnuté ?hůtě, popřípadě ve ?hůtě
uvedené v článku VIII. odst. 2, má objednatel právo na smluvní pokutu v částce l .ooo, -
Kč, za každý, byt' i započatý den prodlení.
Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručení výzvy k je5í úhradě povinné
straně s dobou splatnosti 30 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

X.

Změna smlouvy

Smlouvu ?ze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzením ujednáním výslovně
nazvaným: ,,Dodatek ke smlouvě o dílo".

2. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu
díla, vyplývajícím z poďmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele, je
zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků a rozšíření, ocenit jej podle
jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není moié, tak podle jím
navrhovaných cen a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení, včetně návrhu
případné změny termínu dokončení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že
práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnárn, doplňkůrn nebo rozšíření pře?ětu díla
na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto
změn, doplňků a rozšíření, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro
návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit
oceněný soupis objednateli kodsouhlasení, včetně návrhu případné změny termínu
dokončení díla.

1.

1.

2.

3.

XI,

Ostatní ujednání

Z důvodu právnf 3istoty strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto
smlouvou se řídí občanským zákoníkem.
Po dobu provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na prováděném díle.
Zhotovitel prohlašuje, že je ppjištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností
na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plněnf.

1.

2.

XII.

Kontaktní osoby

Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat:
 m

Za zhotovitele je věcech technických oprávněn jednat: 

XIII.
Závěrečná ustanoyení

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje NORDSTAHL spol. s r.o.
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2. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po
jednom vyhotovení.

3. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly,
sjejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle,
srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

4. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. l - Nabídka

18 -11- 2016
V Českých Budějovicích dne

v zastoupení:
plk. Mgr. Zdeněk Kala, MBA
statutární zástupce ředitýlí;, 

..............

plk. Ing. Lu'6omír Bureš
ředitel HZS Jihočeskél kraje

, , ltr. íí-Jolt
V Jilovem u Prahy dne...............

Jan Vl:

jednatel

Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje NORDSTAHL spol. sr.o.
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SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM
Firma ?e zapsána v obchodrím íJst}Iku vedeném u Mestského soudu v Píaze, oddllC, vložka 444

r NORDSTAHL s.r.o., V Lázních 395, 254 0l Jílové u Prahy l 5., víubogiQs

HZS jíhočeského kraje
Pražská 52b

370 04 české Budějovice

L
Předpokládaný termín
plnění: Způsob dopravy:

do 4 týdnů od uzavření smlouvy dodavatelem

J

Datum vystaverÍ:

nabídka paltná do:

oič/ičo odběratele:

Dopravce:

8.11.2016

8.12.2016

MÍsto urČenÍ:

Jihočeský kraj

l

t
čil

ADRESA

V Lázmch 395

2540llílovéul"rahy

TELEFON e-mail ičo/oič
00550736

czoos5ů736

Nabízíme Vám:
mnoŽstvÍ

jednotka
cena za jednotku Kč částka Kč

Pravidelná servisní prohlídka 26 sad HVZ Lukas,
včetně výměny hadic u některých sad.

dopravní náklady
práce servÍsu
revize

149536382 Hadice 5 m pár
81117/2-0003 Hydraulický olej
81117/2-0004 Hydraulický olej

Motorový olej

' l

Cena celkem:

DPH 21%

Cenakúhraděvčetně

169 463,50
35 587,34

205 051i00


