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SMLOUVA O DÍLO ě. 004/00325/365
uzavřená podle podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1.

1.1.

Objednatel:
OBJEDNATEL:
SÍDLO:
IČO:

DIČ:
ZASTOUPENÝ:
BANK. SPOJENÍ:
ČÍSLO ÚČTU:

Smluvní strany

.

Ceská zemědělská univerzita v Praze

Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol

60460709
CZ60460709
Ing. Janou Vohralíkovou, kvestorkou
Česká spořitelna, a.s.
500022222/0800

(dálejen „objednatel't)

Osoby pověřené kjednání:
o technických záležitostech:
o smluvních záležitostech:

1.2.

Pavel Procházka, DIS, vedoucí Odd. Elektro
Ing. Jana Vohralíková, kvestorka

Zhotovitel:

ZHOTOVITEL:
SÍDLO:
IČO:

Power-Energo, s.r.0.
Praha 9, Pod Pekárnami 245/10, PSČ 190 00

DIČ:

27456986
CZ27456986

ZASTOUPENÝ:
BANK. SPOJENÍ:
ČÍSLO ÚČTU:
ZÁPIS V OR:

Ing. Radimem Hrubým, jednatelem společnosti
ČSOB a.s., Praha 9
207066031/0300
obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 114168

(dálejen „zhotovitel")

Osoby pověřené kjednání:
o technických záležitostech:
o smluvních záležitostech:

Martin Muranský
Ing. Radim Hrubý

(společně dále také jako „smluvní strany" nebo samostatně jako „smluvní strana")
se dohodly na uzavření smlouvy o dílo (dále jen „SOD" nebo „smlouva'9, kterou se zhotovitel zavazuje
k provedení níže uvedeného díla a objednatel kjeho převzetí a zaplacení ceny zatoto dílo.
1.3.

Výše uvedené osoby pověřené kjednání o smluvních záležitostech jsou oprávněny k veškerým úkonům
týkajících se této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou, a k uzavírání dodatků k této smlouvě.
Výše uvedené osoby pověřené kjednání o technických věcech jsou oprávněny kprojednávání technických
záležitostí týkajících se této smlouvy, při technickém jednání, vedení provádění díla, při potvrzování záznamů
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o splnění podmínek ke schvalování záloh, potvrzování záznamů o předáni/převzetí díla nebo jeho částí,
rozhodování o provedení víceprací nepodléhajících dodatku.

1.4.

Všechny pověřené osobyjsouzmocněnyk samostatnémujednání. Změny pověřených osob nebo rozsahujejich
pověření je nutno oznámit druhé smluvní straně doporučeným dopisem.

2.

2.1.

Předmět smlouvy

Dílo dle této smlouvy je Dozbrojení NN rozvaděče trafostanice dle nabídky č. 8/5009 up.III. Zhotovitel se
zavazuje provést pro objednatele níže specifikované dílo a převést na objednatele k předmětu SOD vlastnické
právo a objednatel se zavazuje řádně a včas zhotovený předmět SOD převzít a zaplatit dohodnutou smluvní

cenu.
2.1.1.

Součástí předmětu této SODje:
• dodávka a montáž části NN rozvaděče trafostanice.
• Revize na dodanou technologii.
• Doklady, jež jsou nutné k převzetí a k užívání předmětu smlouvy - zkušební protokoly, prohlášení o
shodě, manuály.

2.1.2.

Předmětem této SOD není:

• jakékoliv dodávky technologie, práce, projektová či technická dokumentace nad rámec dokumentace
výslovně uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, která je její nedílnou součástí.
2.1.3.

Připravenost

Před usazením musí být zajištěno objednatelem na jeho náklady stavební připravenost Předpokladem
bezproblémové dodávky je zabezpečení zpevnění komunikace k místu vyložení. SOD nezahrnuje
případné překládky a přepravu po nevhodné a nezpevněné komunikaci k místu vykládky.

2.2.

Rozsah díla je vymezen těmito smluvními dokumenty (v případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty má

přednost dokument uvedený v následujícím seznamu dříve v pořadí):
2.2.1.

Tato smlouva

2.2.2.

Nabídka zhotovitele 8/5009 up.III. (Příloha č. 1 této smlouvy).

2.3.

Všechny výrobky a materiály, ze kterých se skládá dílo a které jsou nezbytné k řádnému provedení díla, je
povinen opatřit zhotovitel. Zhotovitel není vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.

2.4.

Nabídka zhotovitele (příloha č. 1 této smlouvy) byla zhotovitelem zpracována dle požadavků objednatele
(technické parametry dodávaného plnění). Objednatel prohlašuje, že se s touto nabídkou seznámil a tuto po
technické stránce prověřil a nepožaduje její úpravy či doplnění.

Zhotovitel neodpovídá za správnost technické a projektové dokumentace objednatele, vhodnost dodávaného
plnění (co do touto smlouvou sjednaných technických parametrů předmětu SOD) pro objednatelem zamýšlený
účel použití, správnost zapojení díla prováděné objednatelem či třetími osobami ani vhodnost objednatelem
zamýšlených zařízení k dílu připojených.
2.5.

Sídlo:

Objednatel se zavazuje řádně provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit za něj cenu
ve sjednané výši.
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Doba a místo předání předmětu díla, výhrada vlastnictví, přechod nebezpečí škody

Zhotovitel splní svůj závazek řádným dokončením předmětu SOD bez vad a nedodělků bránících užívání díla
objednatelem
Areál sídla objednatele, ČZU Praha - Suchdol.
Místo plnění:
Termín plnění: do 30. dubna2019-dlestavební připravenosti pro dodávku kioskové trafostanice pro Unistav
Construction a.s. - stavební připravenost obstarává Unistav Construction a.s.
Zhotovitel bude objednatele informovat o datu započetí prací a dodávek minimálně 4 pracovní dny před tímto
datem. Okamžikem dodání předmětu SOD či jeho části objednateli přechází ze zhotovitele na objednatele
nebezpečí škody na předmětu SOD či jeho části.

3.2.

Termín předání díla oznámí zhotovitel objednateli vhodným způsobem nejméně dva pracovní dny předem.
0 dodání a usazení předmětu SOD bude smluvními stranami sepsán a podepsán přejímací protokol. Protokol
podepíší pověření zástupci obou smluvních stran. V protokolu se mimo jiné uvede i soupis vad předmětu SOD
ke dni předání, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá předmět SOD převzít, je povinen uvést
do zápisu svoje důvody.
V případě kompletnosti předmětu plnění a dokladů bude po provedené prohlídce předmět plnění:
a) objednatelem převzat bez vad, o tom bude sepsán zápis,
b) objednatelem převzat s tím, že předmět plnění má drobné vady nebránící řádnému užívání. 0 tom bude
sepsán zápis, ve kterém bude konstatováno, že je předmět plnění převzat. Nedílnou součástí zápisu bude
soupis ohlášených vad a vad zjištěných při prohlídce. Zápis bude obsahovat i termín jejich odstranění,
c) objednatelem nepřevzat, pokud vykazuje vady bránící užívání. 0 odmítnutí bude sepsán oběma smluvními
stranami zápis, ve kterém bude stanoven termín nového přejímacího řízení.
V případě, že objednatel odmítne převzít předmět plnění, aniž by do protokolu uvedl relevantní důvody (vady
bránící užívání), nebo pokud se objednatel k přejímacímu řízení nedostaví, nebo pokud jako důvod nepřevzetí
uvede důvod, který není relevantním důvodem pro nepřevzetí předmětu plnění, vyhotoví o tomto zhotovitel na
místě předání zápis a předmět SOD se považuje za předaný bez vad a nedodělků tímto dnem (včetně oprávnění
zhotovitele vyúčtovat cenu), pokud nebude objednatelem prokázán opak, pouze co do existence vad, účinky
předání nejsou dotčeny. Dále není dotčeno právo zhotovitele vyúčtovat cenu díla a povinnost objednatele cenu
díla uhradit. Zhotovitel je v takovém případě rovněž oprávněn dílo či jeho části uskladnit na náklady
objednatele.

3.3.

Má-li objednatel povinnost spolupůsobit při plnění závazku zhotovitele dodat předmět SOD a neučiní-li tak
včas a řádně, považuje se toto porušení jeho povinnosti za podstatné porušení smlouvy s tím, že zhotovitel má
právo od smlouvy odstoupit.

3.4.

Zhotovitel neponese zodpovědnost za žádné zdržení plnění smluvních termínů, jestliže toto bude způsobeno

jakýmkoliv důvodem v důsledku působení vyšší moci okolností, které zhotovitel nemohl s vynaložením
odborné péče předvídat nebo jakýchkoli okolností na straně objednatele (zejména, ne však pouze, nesoučinnosti
objednatele nebo absence připravenosti pro provedení díla zajišťované firmou Unistav Construction a.s.). V
případě takového zdržení bude postupováno následovně
•

odpovídající termín plnění bude prodloužen o dobu, po kterou byla opožděna součinnost zhotovitele nebo

•

po kterou trval důvod ve tohoto odstavce,
objednatel uhradí zhotoviteli veškeré relevantní a řádně odůvodněné vícenáklady vzniklé v důsledku
......
zdržení, ktere zapricinil.
4. Vyšší moc

4.1 Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí událost, kterou nemůže objednatel a ani žhotovitel ovlivnit, a která
znemožní činnost některé ze smluvních stran dle této smlouvy, tj. zejména:
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přírodní katastrofy,
válka, válečný stav, invaze, mobilizace nebo embargo,
povstání, revoluce, vzpoura, vojenský režim nebo občanská válka,
sabotáž, výbuch, požár, pád letadla,
znečištění radioaktivitou z jaderného paliva nebo jakékoliv jiné nebezpečné součástí výbušného jaderného
zařízení nebo součástí takového zařízení,

f) teroristický útok,
(dále jen „Vyšší moc").
«».

4.2 Za vyssi moc se nepovažují události, které byly smluvním stranám známy před podpisem této smlouvy.
4.3 Smluvní strany této smlouvy nejsou v prodlení s plněním svých závazků z této smlouvy, jestliže jim ve splnění
jejich závazku zabrání Vyšší moc, která nastane po podpisu této smlouvy.

4.4 Smluvní strana je povinna v případě Vyšší moci, která by mohla ovlivnit splnění jejích závazků dle této smlouvy,
o takové skutečnosti bezodkladně informovat druhou smluvní stranu, a vynaložit veškeré úsilí ke splnění svých
závazků dle této smlouvy, pokud je to možné.
5

Cena díla, vícepráce

5.1. Sjednaná cena díla podle zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, činí:
510.000: Kč bez DPH

Celková cena díl

5.2. K výše uvedeným cenám bude účtována daň z přidané hodnoty v souladu s ustanoveními obecně závazných
právních předpisů.
5.3. Pokud by ze strany zhotovitele byl vznesen požadavek na změnu technického řešení nebo rozsahu díla dle čl. 2.
této smlouvy, nebo pokud bude potřebné pro dodávku či montáž díla provést další práce v rozsahu přesahujícím
10 % z celkové ceny díla uvedené v čl. 5. odst. 5.1. této smlouvy, bude změna rozsahu díla včetně změny ceny
za dílo a případně i změnu termínů provádění díla řešena formou písemného dodatku k této smlouvě. Bez
takového dodatku není zhotovitel povinen změny provádět. V takovém případě je zhotovitel oprávněn břerušit
provádění díla a termín plnění se prodlužuje do doby uzavření příslušného dodatku.
5.4. V případě, že bude potřebné pro dodávku či montáž díla provést další práce v rozsahu nepřesahujícím 10 %
z celkové ceny díla uvedené v čl. 5. odst. 5.1 této smlouvy, budou tyto práce objednateli zhotovitelem účtovány
jakožto vícepráce, a to samostatnou fakturou - daňovým dokladem. Zhotovitel je oprávněn vícepráce provést a
objednateli vyúčtovat na základě telefonického, písemného či e-mailového souhlasu objednatele, pokud jejich
cena nepřesáhne 10 % z ceny díla stanovené ve smlouvě. Vícepráce v ceně přesahující 10 % ceny díla stanovené
ve smlouvě podléhají schválení objednatelem dle ustanovení čl. 4. odst. 5.3 této smlouvy.

5.5.0 dobu mezi odesláním požadavku na schválení víceprací zhotovitelem objednateli a okamžikem obdržení
souhlasu (popř. nesouhlasu) objednatele se prodlužují zhotoviteli veškeré lhůty pro plnění dle této smlouvy, které
souvisí s plněním dle dodatku.
5.6. K ceně víceprací bude přičtena DPH v zákonem stanovené výši. V ceně víceprací jsou obsaženy náklady, které
Zhotovitel vynaložil na zhotovení, dodání a montáž víceprací. Cena za vícepráce je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli po dokončení víceprací na základě zhotovitelem vystaveného a objednateli doručeného daňového
dokladu (faktury) ve výši a ve lhůtě splatnosti na tomto daňovém dokladu (faktuře) uvedeném. Zhotovitel je
oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) nejdříve ke dni dokončení montáže víceprací. Přílohou faktury, jako
její nedílná součást, musí být podrobný soupis a vyčíslení zhotovitele provedených a objednatelem
odsouhlasených prací.
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5.7. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy neexistují důvody, na základě kterých by objednatel měl
či mohl být dle ust. § 109 odst. 1 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
ručitelem za daňovou povinnost zhotovitele k DPH k ceně dle této smlouvy. Zhotovitel zejména prohlašuje a
zavazuje se, že k DPH podá řádné daňové přiznání a v případě vzniku povinnosti zaplatit DPH tuto daň ve
sjednaném termínu splatnosti místně příslušnému finančnímu úřadu odvede. Zhotovitel dále prohlašuje, že nemá

jakýkoliv úmysl nezaplatit DPH vztahující se k plnění dle této smlouvy nebo úmysl zkrátit daň, či případně
vylákat daňovou výhodu a nehodlá se úmyslně dostat do postavení, kdy tuto daň nemůže zaplatit. Pokud by se
správnost, úplnost a pravdivost výše uvedených prohlášení zhotovitele měla ode dne podpisu do dne uskutečnění
zdanitelného plnění na základě jakýchkoliv ovlivnitelných, či neovlivnitelných skutečnostní měnit, tak se
zhotovitel zavazuje o tomto objednatele bez zbytečného odkladu písemně informovat. Pokud se tak nestane, tak
se má za to, že v tomto bodě učiněná prohlášení zhotovitele jsou platná, pravdivá a úplná i ke dni uskutečnění
zdanitelného plnění.

6. Úhrada ceny díla

6.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování ceny díla dle této smlouvy.

6.2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli dle následujícího schématu:
•

100 % celkové ceny díla do 30 dní po dokončení díla dle této smlouvy.

6.3. Každá faktura (daňový doklad) musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů (to neplatí pro
zálohové faktury).
6.4. Smluvní strany ujednávají, že splatnost vyúčtovací faktury bude 30 dní ode dne doručení faktury objednateli.

6.5. Objednatel je oprávněn vrátit vystavenou fakturu zhotoviteli, pokud:
• byla vystavena neoprávněně nebo předčasně,

•
•

ve faktuře jsou uvedeny nesprávné nebo neúplné údaje,
ve faktuře jsou uvedeny nesprávné ceny.

6.6. Fakturu je zhotovitel povinen doručit na adresu: Ceská zemědělská univerzita v Praze, Ekonomický odbor,
Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol. Jiné doručení nebude považováno za řádné s tím, že objednateli
nevznikne povinnost fakturu doručenou jiným způsobem uhradit.
6.7. Cena za dílo nebo její část bude zhotovítelí převedena najeho účet zveřejněný správcem daně podle § 98 zákona

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to i v případě, že na faktuře bude
uvedenjinýbankovní účet. Pokud zhotovitel nebude mít bankovní účet zveřejněný podle § 98 zákona č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, správcem daně, provede objednatel úhradu na
bankovní účet až po jeho zveřejnění správcem daně, aniž by byl objednatel v prodlení s úhradou. Zveřejnění
bankovního účtu správcem daně oznámí zhotovitel bezodkladně objednateli. V případě, že zhotovitel není
plátcem DPH, se toto ustanovení nepoužije.

7. Místo provedení díla

7.1 Objednatel se zavazuje umožnit v rozsahu nutném pro provádění díla přístup na místo provedení díla alespoň 10
pracovníkům zhotovitele, a to po dobu nejméně 12 hodin denně (od 6:00 do 18:00). Po dobu, po kterou nebude
zhotoviteli umožněn přístup k místu provedení díla v rozsahu dle tohoto odstavce, je objednatel v prodlení a o
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tuto dobu se prodlužují lhůty k plnění zhotovitele. Ustanovení tohoto odstavce platí obdobně pro odstraňování

případných vad.
7.2 Na místě provedení díla je nutno dodržovat podmínky stanovené k uspořádání uživatelů sítě a také podmínky
uvedené ve stavebním povolení a dalších úředních dokumentech předaných zhotoviteli (jsou-lijaké).
7.3 Zhotovitel souhlasí s tím, že souběžně s prováděním jeho prací mohou probíhat i dodávky a montáže dalších
stavebních konstrukcí, zařízení a rozvodů ze strany dalších přímých dodavatelů objednatele, které musí
respektovat a vzájemně s nimi spolupracovat. Tím není dotčeno ustanovení odst. 7.1. této smlouvy.

8. Souěinnost objednatele a zhotovitele

8.1 Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu realizace díla dle této smlouvy předpisy týkající se požární
ochrany a bezpečnosti práce.
8.2 Materiál dodaný zhotovitelem je až do okamžiku jeho zabudování do díla a předání dle předávacího protokolu
vlastnictvím zhotovitele. Majitelem realizovaného díla (a jeho zabudovaných součástí a komponent) je
objednatel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem zabudování a předání každého
jednotlivého komponentu / součástí díla objednateli na základě písemného předávacího protokolu.
8.3 Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé z jeho zavinění v souvislosti s realizací díla a je povinen takto vzniklé

škody na své náklady odstranit, ustanovení čl. 8. odst. 8.4. tím není dotčeno.
8.4 Zhotovitel odpovídá za škody jím způsobené při zhotovení a dodání díla, neodpovídá však za jakékoli nepřímé
a následné škody vzniklé v souvislosti s dílem nebo vadami díla nebo jakýmkoli porušením povinnosti
zhotovitele dle této smlouvy. Celková souhrnná odpovědnost zhotovitele za veškeré škody včetně smluvních
pokut, náhrad škody, slev a dalších nároků objednatele vzniklých v souvislosti s porušením jedné nebo více
povinností zhotovitele dle této smlouvy je omezena maximální částkou ve výši 100 % celkové ceny bez DPH
uvedené v čl. 5 odst. 5.1. této SOD

8.5 Zhotovitelje povinen umožnitpo projednání akoordinaci termínů apostupů práce ostatním přímým dodavatelům
objednatele ajejich subdodavatelům přístup na staveniště, aby zde mohli realizovat své dodávky. Ostatní přímí

dodavatelé objednatele současně ručí za škody, které jejich činností případně vzniknou zhotoviteli a jeho
subdodavatelům.
8.6 Zhotovitel je povinen vystavit dokumentaci ke skutečnému provedení svého díla a tuto předat po dokončení díla

objednateli ve dvou vyhotoveních, a to lx originál a lx kopie zkušebních protokolů jednotlivých dodávek,
revizní zprávu, případně další související dokumenty.

9. Záruka
9.1 Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku, tedy že dílo bude mít vlastnosti uvedené v této smlouvě a v
normách platných v ČR, které se na zařízení vztahují v délce 24 měsíců na montáž a subdodávkv. Záruka

začíná běžet dnem řádného předání díla, případně po odstranění všech vad a nedodělků díla.
Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které:
• jsou vadou díla způsobenou konstrukční, materiálovou nebo technologickou chybou díla,
• objednatel zjistil a řádně reklamoval,
a je povinen provádět na díle bezplatné záruční opravy shora uvedených záručních vad.
Záruka se nevztahuje na:
• škody způsobené vandalismem a
• vady způsobené objednatelem či třetí osobou z důvodu nerespektování podmínek provozování nebo
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užívání díla stanovených zhotovitelem nebo výrobcem jednotlivých komponent,

•
•
•

částí díla, které byly modifikovány objednatelem,
části díla, na kíeré byla vyvinuta neobvyklá fyzická nebo elelorická sila,
částí díla, ze kterých byly odstraněny původní identifikační známky nebo byly-li takovéto známky
poškozeny, pokud na příslušných částech díla byly v době jeho předání objednateli,
vady a nedostatky, ke kterým došlo na základě špatné instalace předmětu smlouvy neodpovídající
parametrům díla stanovených v této smlouvě, chybné montáže či nekvalifikovaným uvedením do provozu
nebo provozování zařízení mimo přípustné hodnoty, pokud tyto činnosti nebyly prováděny zhotovitelem
či jim pověřenou osobou.

•

Záruka se dále nevztahuje na případy, kdy je oprava předmětu smlouvy nebo výměna jeho součástí nutná v
důsledku:
• jiných skutečností, než je obvyklé užívání, včetně nehody,
•
•
•
•
•

nevhodného užívání,
užívání v rozporu s návodem k použití či s účelem, k němuž je předmět smlouvy určen,
nedodržení postupů pro údržbu,
neodborné údržby nebo údržby prováděné nekvalifikovanými osobami,
výpadku nebo kolísání elektrického proudu, klimatizace, zvlhčovačů vzduchu nebo jiných podmínek
životního a pracovního prostředí.

9.2 Vady zjištěné v záruční době je objednatel povinen bez zbytečného odkladu písemně reklamovat u zhotovitele.
Vada je považována za reklamovanou okamžikem doručení písemného sdělení zhotoviteli. V reklamaci musí
objednatel vady podrobně popsat a uvést, jak se projevují, a doplnit postačující fotodokumentaci.

9.3 Další postup při uplatnění nároků z vad díla a jejich vyřízení se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných
právních předpisů. Zhotovitel je povinen bezúplatně odstranit všechny vady díla, oprávněně uplatněné
(reklamované) v době záruky objednatelem. Termínem "bez zbytečných odkladů" se rozumí nástup zhotovitele
na posouzení a odstranění vady díla ve lhůtě do 3 pracovních dnů bezprostředně po doručení oznámení o zjištěné
vadě díla objednatelem zhotoviteli. Termín pro odstranění vady bude smluvními stranami dohodnut jako
nejkratší doba postačující (s vynaložením přiměřeného úsilí) k odstranění vady, se zohledněním dostupnosti
náhradních dílů či náhradního plnění.

10. Odstoupení od smlouvy

10.1

Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni v případě závažného porušení smluvních poviimostí dnihou smluvní

stranou a v případě, že bude pravomocně rozhodnuto o úpadku druhé smluvní strany, odstoupit od smlouvy.
10.2 Smluvní strany si sjednaly, že za závažné považuje následující porušení smluvních povinností stanovených

v následujících částech smlouvy:
-

prodlení objednatele s hrazením jakékoli platby dle této smlouvy delší než 30 dní,
prodlení zhotovitele s předáním díla delším než 30 dní, vyjma případů, kdy prodlení spočívá na straně
objednatele.

10.3 Pokud by zhotovitel neprovedl práci podle smlouvy nebo pokud by plnění svých povioností zanedbával tak
vážně, že by tím bylo ovlivněno provádění prací, může objednatel písemným oznámením zhotovitele vyzvat,
aby takové neplnění, resp. nedbalost odstranil. Jestliže zhotovitel v přiměřené lhůtě, kterou mu pro tyto účely
poskytne objednatel, po oznámení neprovede nápravu, může objednatel po uplynutí této lhůty odstoupit od
siiilouvy.

10.4 Odstoupení od smlouvy je nutno druhé smluvní straně oznámit písemně doporučeným dopisem s dodejkou,
přičemž odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení.
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11. Další ujednání

11.1 Jestliže musí být z důvodů na straně objednatele způsob, resp. rozsah prací při realizaci prací (díla) změněn
(např. podmínky stavebního povolení), musí objednatel včas zajistit nezbytný doplněk k příslušné
dokumentaci, projednat změny se zhotovitelem a tyto zapracovat do písemného dodatku k této smlouvě.
11.2 Prací navíc se rozumí všechny činnosti zhotovitele, které zhotovitel pro objednatele provede v rámci svých
smluvních povinnosti avšak nad rámec prací stanovených touto smlouvou, a které jsou pro provádění díla
podle této smlouvy nezbytné a potřebné.
11.3 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % celkové ceny díla za každý den
prodlení objednatele s úhradou zálohy na cenu díla (části díla) dle této smlouvy nebo doplatku ceny díla (či
části díla) dle této smlouvy (nejvýše však do výše 10 % celkové ceny díla dle čl. 5 odst. 5.1 této smlouvy).

11.4 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % celkové ceny díla za každý den
prodlení zhotovitele s dokončením a řádným předáním díla dle této smlouvy (nejvýše však do výše 10 %
celkové ceny díla dle čl. 5 odst. 5.1 této smlouvy vč. náhrady škody).
12. Závěrečná ustanovení

12.1

Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na
platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany zavazují uzavřít do 10

pracovních dnů od výzvy druhé ze smluvních stran písemný dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné
ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením
odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.
12.2 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými
zástupci obou smluvních stran.
12.3 Odpověď smluvní strany. ve smyslu § 1740 (3) NOZ, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění

podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy.
12.4 Smlouva byla vyhotovena ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží
objednatel a jedno zhotovitel.

12.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami (případně nebude-li smlouva

podepsána ve stejný den, pozdějším z nich) a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se
zákonem 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..
12.6 Smluvní strany ujednávají, že veškerá jejich předchozí ujednání, týkající se díla dle této smlouvy, pozbývají

podpisem této smlouvy platnosti, a nadále se tento smluvní vztah řídí touto smlouvou.
12.7 Tato smlouva se řídí právem České republiky. Ve věcech smlouvou výslovně neupravených se právní vztahy

z ní vznikající a vyplývající řídí zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními obecně
závaznými právními předpisy.
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12.8 Smluvní strany budou vždy usilovat o přátelské urovnání případných sporů vzniklých ze smlouvy. Pokud
nebylo dosaženo přátelského urovnání sporu ani do 30 pracovních dnů po jeho prvním oznámení druhé smluvní
straně, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna obrátit se svým nárokem k příslušnému soudu.
12.9 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy tak, aby tato smlouva mohla být
předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve

znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž souhlasí s uveřejněním plného znění smlouvy dle 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.
12.10 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že je osobou povmnou ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen plnit povinnosti vyplývající pro něho
jako osobu povinnou z výše citovaného zákona.

12.11 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že jejímu obsahu porozuměly, že s ním souhlasí, a že
tento vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva nebyla
uzavřena v tísni ani za podmínek zakládajících nepoměr plnění. Na důkaz své pravé, svobodné a vážné vůle
připojují své podpisy.

Přnohy:

č. 1- Nabídka zhotovitele

V Praze dne 30. 1. 2019
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Ing. Radim
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Objednatel
Česká zemědělská univerzita v Praze
Ing. Jana Vohralíková
kvestorka
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PávN Procházka DIS
fa: RektorátčZU Praha
Kan*ká 19

MaAÍ. Ml ariský

Power-Energo. s.r.0.
Pod Pekárllani 245/10
190 00- Praha 9

16500-PTa,26

IČO: 27456986
DIČ: CZ 27456986

tel 220 231 382 210
em:11: prôchazkjoyelerek,xatenici

ČSOB Praha 9. č.ú.207066031/0300
Drojek,

Revitalizace Auty ČZU - dozbrojeni NN rozvaděče

.:bidlt, é. 85009-® 111
dlum

22.01-2019

vyfi=uie:

Matin 1 ,anský. muransky@povier-eneígo.cz, +420 733 354 963

Vážený pane Procházko,
na základě ©Ixiržených podkjadô a dlevšeobecných obdiodničh podmínek společnosti Power-Energo {snijcuvu zjšJeme nm vyžádání)
Vám m;Bárne cenovou nabičku na technolcgíi de následuiíci speci;'.ace

3} předmět nabklky:
popis nabceri h techndog,i

»cln

Materiál:

Cupona; 60MO
Cupana! 3(16 (nebo CYA-70)
VLO-10/3

105 m

PV10

33 ks

MTP-1.0
PW=ŽM.110

33. ks

60 m
1 lk.

'ôks

BH-630-400[)1V3

9 ks

BH630-25027·/3

2 ks

1:112-3VF + pňpoloiíaci sada
PN2-40OA gG
elektroniěr MG[)12406-ModBus

1 kpl

.1 k.

svorka OIl-240

33 ks

3 ks

*orka-WDU-4

08 ks
33 ks

propojka-V,KJV-4/2
skňň OEZ konnxit

2 ks

Fůchodka BKD 90. Kl[)0

S ks

systérnovév@ o BKD 90 Dl/75

Sks
Celkem materiál íbez DPH)

412000 Kč

Ost.
nr,ltážni a elektnkářske Dráce

doplnil
revee
Celkemost. (bez DPHil

Cena celkem Ibez DPH1

98 000 Kč
510 000 Kč

2) tem,in dodání:
duben 2019 - pii dodání tra:ostni pro Unistay Cinstrucbon I.s.
3) dodaci parka:
DAP ČR dle dodavatelské Nr*y INCOTERMS {plabé znění}. Rozumí se včiině doproMy. cti a pcíišléni na mistododávky v ČR. bs:
vyklá*,

1} platební podmínky:
lx,de přeätěteni dalšího jednání,
Celko,á souhrnná odpovědnost K,odávajiciho za vškeré šledy vé. nepřhných a následných škoj vzniklých v souv,sicsti s tcuto
nabidkou dle pozdější c jednávky/KS o ócdorržm zl»žbi je omezenô ma>:. čásťkou ve výši 10[N& celkové ceny zboíi

51 garance:
na dodávkule [:oskytí,/ána zánAa 2 kk y od dodání

81 servis:
servisní či,vlcst *šruie spoleěncst Power-Energo
n platnost nabidký,

30 dní cd výstavení nabí(ÍRy
8) příloha nabídky:
koln štni schema NN rozxaclěče vě. óodávky Unistav ConsbilcI,ci as.

Spozdravem
Martin MLI-0nský

regionální manažer
P< 9-Ilgo, ar.0. Poj ¤Ěka:12rl: 225,le- 10 CO-/2/9
S:x»51.
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