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Smlouva na přívod optického kabelu

I.

Smluvní strany

1. Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

se sídlem:

Zastoupena:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Císlo účtu:

dále jen Objednatel

2. PODA a.s.

1.

se sídlem:

Zastoupena:

IČzv

DIC:

Bankovní spojení:

Císlo účtu:

Zapsána:

dá/e jen Dodavatel

17. |istopadu15, Ostrava — Poruba, 708 00.

Ing. Michalem Slámou, ředitelem CIS

61989100

CZ61989100

Československá obchodní banka

28.října 1168/102, Ostrava-Mor.Ostrava, 702 00

na základě plné moci ze dne 1.5.2019

25816179

C225816179

ČSOB a.s., pobočka Ostrava

v obch. rejstříku u krajského soudu v Ostravé,

vložka B 4020

II.

Základní ustanovení

Smluvní strany se dohodly, že rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této

smlouvy vyplývajících se bude řídit v souladu s ust. § 2586 a násl., zák. č. 89/2012

Sb. Občanského zákona, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené včl. I. smlouvy a taktéž oprávnění

k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní

strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí neprodleně druhé smluvní

straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu

oprávněny.



—————Í

III.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je přivedení nového optického kabelu od stávající spojky

v zemní kabelové komoře VŠB Zelená 32 (Ostrava) v HDPE chráničce D=40mm ke

škole VOŠ v ul. Na jízdárně (Ostrava) a vybudování navazující vnitřní trasy optického

kabelu v budově VOŠ a budově Krajského úřadu MSK.

Dodavatel se tímto zavazuje dodat Objednateli dílo, jehož detailní specifikace včetně

situačního výkresu s průběhem optické trasy je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

Při realizaci díla se Dodavatel zavazuje postupovat podle vlastní úvahy, při využití

všech svých odborných znalostí a zkušeností a při zachování potřebné odborné péče,

přičemž při výkonu této činnosti bude přihlížet kzájmům Objednatele a bude

respektovat jeho oprávněné pokyny.

Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli odměnu za dílo ve výši a za podmínek

sjednaných v čl. IV této smlouvy. Objednatel se dále zavazuje poskytnout Dodavateli

veškerou potřebnou součinnost nutnou ke splnění povinností vyplývajících ztéto

smlouvy.

IV.

Cena díla

Cena za dílo dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran takto:

 

 

 

 

     

Cena DPH Cena

Položka celkem bez celkem celkem vč.

DPH DPH

Materiál 61 760,- 12 969,60 74 729,6

Montážní práce 88 070,- 18 494,70 106 564,7

Celkem 181 294,30
 

Tato smluvní cena uvedená v odst. 1. tohoto článku smlouvy, je dohodnuta jako cena

nejvýše přípustná. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady nutné pro řádné splnění

sjednaného předmětu smlouvy.

V.

Termín a místo plnění

Dodavatel se zavazuje dílo zhotovit, dle čl. III této smlouvy, a Objednateli předat

nejpozději do 30 dnů od zahájení prací.vPodm,ínkou pro zahájení prací je předání

písemného souhlasu vlastníků budov VOS a KU MSK s instalací telekomunikačního

vedení a zařízení objednatele v objektech.

Práce budou zahájeny nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

Místem plnění je sídlo Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702

18 Ostrava.

Předání a převzetí díla bude provedeno v sídle objednatele předáním dokumentace

skutečného provedení díla a bude potvrzeno oboustranně podepsaným předávacím

protokolem.



 

VI.

Způsob poskytová
ní služeb

Dodavatel
je při své činnosti vázán obecně závaznými

právními předpisy a vjejich

mezích pokyny Objednate
le. Jsou-lí pokyny Objednate

le nevhodné,
je Dodavatel

povinen na toto Objednatel
e upozornit,

stejně jako na nesprávnos
t či neúplnost

předaných
podkladů,

jestli mohl tuto nevhodnos
t zjistit při vynaložen

í odborné péče.

Dodavatel
je před započetím

prací povinen
absolvova

t školení a seznámit
se

s veškerými
vnitřními předpisy objednatele

, zejména předpisy týkající se BOZP a PO

:

Objednatel
e. Školení BOZP a PO provadí Bezpečnos

tní útvar Objednate
le č. 9940.

Dodavatel
a Objednate

l určili osoby odpovědn
é za komunikac

i dle této smlouvy,

jedná se konkrétně
o tyto osoby:

a) za objednate
le

jméno a příjmení
tel. kontakt

email

    

b) za dodavate
le

jméno a příjmení
tel. kontakt

email

Dodavatel
se zavazUJe informovat

průběžně Objednatel
e o plnění předmětu

této

smlouvy a předávat
mu všechny zpracovan

e návrhy či jiné odborné nebo právní

dokumenty
.

Dodavatel
se zavazuje

poskytnou
t maximální

součinnost
Objednatel

i během plnění

celého díla.

VII.

Platební podmínky

Podkladem
pro úhradu smluvní ceny za dílo po jeho řádném splnění bude vždy

faktura, která bude mít náležitosti
daňového

dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004

Sb., o dani z přidané hodnoty,
(dále jen faktura).

Nedílnou
součástí faktury bude

předávací
protokol na celé dílo nebo jeho část, podepsaný

oběma smluvními

stranami.

Lhůta splatnosti
faktury činí 30 kalendářní

ch dnů ode dne doručení objednateli
.

Faktura bude doručena
doporučen

ou poštou nebo osobně pověřeném
u zaměstnanc

i

objednatele
proti písemnému

potvrzení.
Stejná lhůta splatnosti

platí i při placení

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

Povinnost
zaplatit cenu za dílo dle této smlouvy je splněna dnem odepsání

příslušné

částky z účtu objednatel
e.

VIII.

Obchodní
tajemství

a mlčenlivos
t

Smluvní strany se vzájemně
zavazují zachováva

t mlčenlivos
t o všech podstatnýc

h

skutečnost
ech získaných

při své činnosti vyplývající
z této smlouvy,

a to zejména

v

r
V! . ..

I .
r

0 v I .

o skutecnost
ech, ktere tvori jejich obchodni tajemstVi

a duverne informace.



7.

l.

Obchodním tajemstvím jsou veškeré skutečnosti zejména obchodní povahy související

s činností Objednatele či Dodavatele, které mají materiální či nemateriální hodnotu,

nejsou v příslušných obchodních kruzích běžně dostupné, mají být podle vůle těchto

subjektů utajeny a tyto odpovídajícím způsobem jejich utajení zajišťují.

Za obchodní tajemství nebo důvěrné informace Objednatele smluvní strany považují

zejména:

a) písemné dokumenty a podklady předané na základě této smlouvy týkající se

plnění této smlouvy a provozu Objednatele,

b) veškeré ústně předané informace a informace vyplývající z pozorování

v neveřejných prostorách objednatele,

c) veškerá data obsažená v informačních systémech a aplikacích Objednatele, ke

kterým měl Dodavatel přístup v souvislosti s plněním závazků dle této smlouvy,

cl) dokumenty, podklady a jiné informace, nejsou—li běžně dostupné, které byly

předány Dodavateli před podpisem této smlouvy,

e) veškerá elektronická pošta, včetně příloh, odeslaná nebo doručená Dodavateli,

včetně její evidence a záznamů o nich.

Za obchodní tajemství nebo důvěrné informace Dodavatele smluvní strany považují

zejména:

a) dokumenty, podklady a jiné informace, nejsou—li běžně dostupné, které byly

předány Dodavatelem před podpisem této smlouvy,

b) veškeré písemné dokumenty a podklady smluvními stranami vzájemně

poskytnuté, dále okolnosti a podrobnosti týkající se provozu Objednatele

související s touto smlouvou a obsah této smlouvy,

c) veškerá elektronická pošta, včetně příloh, odeslaná nebo doručená Dodavateli,
v v . .r . r O .

vcetne jeji eVidence a zaznamu o nich.

Za porušení obchodního tajemství a důvěrných informací je kvalifikováno jednání,

jímž jedna smluvní strana jiné osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní, pro sebe nebo pro

jiného využije obchodní tajemství či důvěrné informace získané při své činnosti od

druhé smluvní strany, pokud je to v rozporu se zájmy druhé smluvní strany, a učiní

tak bez jejího souhlasu. Porušením povinnosti mlčenlivosti není jednání vsouladu

s touto smlouvou.

Porušením povinnosti mlčenlivosti není:

a) poskytnutí chráněných informací v nezbytném rozsahu orgánům nebo osobám

majícím ze zákona právo na tyto informace a kontrolu činnosti smluvních stran;

b) použití chráněných informací v souladu s touto smlouvou nebo smlouvami na ni
.! I . . . v z I O

navaZUJICImI v souwslosti s plnenim zavazku;

c) jiné použití chráněných informací spředchozím písemným souhlasem druhé

smluvní strany.

Touto povinností mlčenlivosti jsou smluvní strany vázány po dobu trvání skutečností

zakládajících tuto povinnost mlčenlivosti, pokud nebudou mlčenlivosti zproštěny nebo

se nestanou dané informace veřejně dostupnými.

IX.

Sankční ujednání

Pro případ prodlení s dodáním díla se zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní

pokutu ve výši 100,- Kč za každý den prodlení s realizací díla.



 

2. Pro případ prodlení se zaplacením dohodnuté ceny se Objednatel zavazuje zaplatit

Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle platného předpisu.

3. Pro případ porušení ustanovení Čl. VII této smlouvy se zhotovitel Zavazuje zaplatit

Objednatelí smluvní pokutu ve vyší 5 000,— Kč za každé zjištěné porušení daného

ustanovení.

X.

Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem její platnosti a platnosti dnem podpisu smlouvy

oběma smluvními stranami.

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu lze jen formou písemných dodatků, které budou

vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány

oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. 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.

4. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, podepsaných

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno

vyhotovení.

fl U ”USP ŽUIŠŠ

V Ostravě dne : ...........................
V Ostravě dne : .......

  
zajčbjednatele '

za dodavatele

Ing-“Michal Sláma _

ředitel CIS
PODA a.s.

 

Příloha: závazná cenová nabídka zhotovitele

 


