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Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: 181109

SMLOUVA
uzavřená v souladu s ustanovením § 20, odst. 1,2 zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel:

I. Smluvní strany
Promens a.s.
Cecilka 38
760 01 Zlín, Příluky

IČ objednatele:
DIČobjednatele:
zapsaný:
vložka číslo:

25325442
CZ25325442
vedená u Krajského soudu v Brně
B 2223

Objednatel zastoupený:
Bankovní spojení:

Ing. Robertem Zatloukalem

Zhotovitel:

Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební (dále jen FAST VUT
j e součástí veřejné vysoké školy, která vznikla ze zákona
(zákon č. I 11 /98 Sb.) a nezapisuje se do obchodního
rejstřiku.
Veveří 331 / 95,602 00 Brno

IČ zhotovitele:
DIČ zhotovitele:
Bankovní spojení zhotovitele:

00216305

Odpovědný zástupce zhotovitele:

prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc.
děkan FAST VUT

Pověřený pro DČ

doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D.
proděkan pro vnitřní a zahraniční vztahy
xxx
xxx

Zástupce pro věcná jednání (řešitel):
Zástupce řešitele:

00216305
cz
xxx

II.

Předmět smlouvy

l. Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo
nazvané „Znalecký posudek na zatřízení jednotlivých položek vzduchotechniky a
elektroinstalace dle klasifikace produkce CZ-CP A a CZ-CC a do specifických odpisových
tříd" s obsahem popsaným v následujícím odstavci a Objednatel se zavazuje, že dílo za
podmínek této smlouvy převezme a zaplatí Zhotoviteli cenu.
2. . Zadáním znaleckého posudku a úkolem znalce bude na základě projektové dokumentace stavby
nazvané „Nový výrobní závod RIM TECH, průmyslová zóna Zlín -východ" určit u každé
jednotlivé položky uvedené v přiložených rozpočtech její zatřízení dle klasifikace produkce CZCPA a/nebo CZ-CC a tomu odpovídající odpisové skupiny dle Přílohy č. 1 zákona č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem na to, zda každá taková
jednotlivá položka je součástí staveb a/nebo jiných celků s klasifikací CZ-CP A a/nebo CZ-CC
spadajících do vyšších odpisových skupin, nebo zda jde o samostatnou položku s klasifikací
CZ-CPA a/nebo CZ-CC spadající do nižší odpisové skupiny. Zhotovitel tímto potvrzuje, že od
Objednatel převzal výše popsanou projektovou dokumentaci a rozpočty.

III. Cena

I. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli zaplatit:
Celková cena bez DPH
Sazba DPH (v%) a výše DPH v Kč
Celková cena vč. DPH

280.000,- Kč

58.800.-Kč
338.800,-Kč

2. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu díla ve výši dohodnuté v odstavci I. tohoto
článku na základě Zhotovitelem vystaveného a Objednateli prokazatelně doručeného daňového
dokladu - faktury, který je Zhotovitel oprávněn vystavit po předání a převzetí kompletního a
bezvadného díla Objednateli.
3. Splatnost faktury je 14 dní.

l. Místo a doba plnění

IV. Čas plnění

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do:

31.1.20 I 9

3. Nejkratší lhůta- do 14 pracovních dnů od podpisu smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje dokončené dílo předat v níže uvedeném místě: Brno, Fakulta stavební
5. Objednatel prohlašuje, že je jeho jménem oprávněn převzít dílo a podepsat předávací protokol:
pan Miloš Jurčák

V.

Ustanovení společná a závěrečná

l. Všechna ustanovení této smlouvy je možné měnit jen po vzájemné dohodě ve formě písemného
dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.
2. Nevynutitelnost a/nebo neplatnost a/nebo neúčinnost kteréhokoli ujednání této Smlouvy
neovlivní vynutitelnost a/nebo platnost a/nebo účinnost jejích ostatních ujednání. V případě1

v ·

by jakékoli ujednání této Smlouvy mělo pozbýt platnosti a/nebo účinnosti, zavazují se tímto
smluvní strany zahájit jednání a v co možná nejkratším termínu se dohodnout na přijatelném
způsobu provedení záměrů obsažených v takovém ujednání této Smlouvy, jež platnosti a/nebo
účinnosti a/nebo vynutitelnosti pozbyla.
3. Tato Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, přičemž
Zhotovitel obdrží dvě (2) a Objednatel dvě (2) vyhotovení.
4. 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 jejím uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí FAST
VUT.
5. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem této Smlouvy řádně seznámily, že tato
Smlouvaje projevem jejich vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu, není uzavřena v tísni
a/nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své níže uvedené podpisy.

Objednatel:
xxxxx
Datum: 02.01.2019

Zhotovitel:
xxxxx

Datum: 09.01.2019

