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SMLOUVA o DÍLO

Čl. 1

Smluvní strany

ZHOTOVITEL:

Společnost: Boh.0melka, s.r.o..

Se sídlem: Družstevní 184, Vícemilice, 685 01 Bučovice

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

v Brně, oddíl C, vložka 80171

Zastoupený: Pavel Omelka, jednatel

IČO: 02080966

DIČ: CZ02080966

Bankovní spojení :

Císlo účtu:

Oprávněný jednat ve věcech obchodních:

 

Oprávněný jednat ve věcech technických:

OBJEDNATEL:

Vysoká škola báňská — Technická univerzita

Ostrava

Centrum ENET

Se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

Zastoupen: prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. — ředitel CENET

IČO: 61989100

DIČ: CZól989100

Bankovní spojení: ČSOB a. s.

Cislo účtu:

Oprávněný jednat ve věcech obchodních: prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D. — ředitel CENET

Oprávněný jednat ve věcech technických:_

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu § 2586 a 11. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, v účinném znění, tuto smlouvu (dále jako „smlouva“):

VŠB-TU Ostrava

Doručeno: 24.05.2019

Llsly: 1 Lis! sv příloh:

Přílohy: Druhy příloh:
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Čl. II

Předmět plnění

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad & nebezpečí pro objednatele

plnění dle této smlouvy - Servis Technologické dopravní linky, a to dle své nabídky ze dne

8.4.2019, kteráje nedílnou součástí této smlouvyjako příloha č. 1.

Servis Technologické dopravní linky představuje především aktivity:

0 Výměna hradel hrablového dopravníku.

. Kontrola opotřebení dopravních šneků, oprava poničené části šnekovnice.

Repase šoupátkových systémů:

. Kontrola vřetena a vřetenové matky, jeho údržba.

Leštění funkční plochy kluzné desky.

Seřízení vedení desky výměna opotřebovaného elastomerniho těsnění.

Měření teploty ložisek dopravníků termovizní aparaturou:

. Výměna ložisek a napínací kladky korečkového dopravníku.

. Mazání ložisek dopravních válečků

. Seřízení předpětí unášecího kola s přímým vlivem na tuhost a osovou souměrnost

pásu.

Servis hydraulických rozvodů:

. Výměna hydraulického oleje v hydraulickém okruhu vnitřních zásobníků.

Repase hydraulických čerpadel.

Výměna popraskaných tlakových hydraulických hadic.

Výměna olejových filtrů v hydraulickém systému.

Odstranění zbytků materiálu ze zásobníků.

. Kontrola chodu sesuvného roštu.

Výměna olejové náplně v převodových skříních technologické linky.

Měření izolačního stavu elektromotoru

Objednatel se zavazuje řádně a včas provedené plnění dle této smlouvy převzít a zaplatit

zhotoviteli dohodnutou cenu, dle podmínek dále uvedených v této smlouvě.

Součástí plnění zhotovitele je rovněž zaškolení určeného pracovníka objednatele k obsluze

a údržbě Technologické dopravni linky.

Objednatel uzavírá se zhotovitelem tuto smlouvu za účelem realizace projektu „Centrum

výzkumu nízkouhlíkových energetických technologií“ (reg. č. projektu

CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000753), který je spolufinancován zOperačního programu

Výzkumu, vývoj a vzdělávání. Dotace jsou poskytovány prostřednictvím Ministerstva

školství, mládeže a tělovýchovy (dále také „řídící orgán OP VVV“).

Zhotovitel bere na vědomí, že předmětem této smlouvy jsou aktivity a výstupy, které budou

tvořit součást projektu spolufinancovaného Evropskou unií. Zhotovitel se zavazuje umožnit

všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektů, z jejichž prostředků je plnění

smlouvy hrazeno, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zadávacího řízení, a to

po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o

účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani zpřidané hodnoty), a uchovávat všechny

doklady a účetní záznamy související splněním zadávacího řízení a této smlouvy

minimálně do konce roku 2029, pokud český právní řád nestanovuje lhůtu delší. Tyto



dokumenty a účetní záznamy budou uchovávány způsobem stanoveným platnými právními

předpisy.

Čl. III

Čas plnění

l. Plnění dle této smlouvy - servis Technologické dopravní linky a další činnosti zhotovitele

dle čl. II., bude zhotovitelem dodáno objednateli nejpozději do 4 týdnů od podpisu této

smlouvy na adresu uvedenou v čl. IV.

Čl. IV

Místo plnění

]. Místem dodávky plnění dle této smlouvy je areál VŠB - TU Ostrava, Technologické centrum

Ostrava Pohraniční 1435/86, 703 00 Ostrava — Vítkovice.

Čl. v

Převzetí dodávky

1. Zhotovitel je povinen předat objednateli dokončené plnění dle této smlouvy nejpozději

v termínu dle ustanovení čl. III. odst. 1 této smlouvy.

2. Objednatel je povinen převzít pouze plnění, které bylo vrozsahu této smlouvy řádně

splněno.

3. Plnění bude předáno na základě předávacího protokolu, který bude podepsán oprávněnými

zástupci obou smluvních stran.

Čl. VI

Součinnost objednatele

l . Objednatel je povinen zpřístupnit Technologickou linku k servisu na adrese objednatele do

1 týdne od podpisu smlouvy.

Čl. VII

Záruční doba

]. Záruční doba na poskytnutý servis Technologické dopravní linky je 6 měsíců a začíná

plynout ode dne předání a převzetí plnění ve smyslu čl. V odst. 3. smlouvy. Záruka se

nevztahuje na spotřební materiál.

2. Zhotovitel nezodpovídá za poruchy a škody, které byly způsobeny:

- neodbornou manipulací

- mechanickým poškozením

- živelnou pohromou

— vyšší mocí

3. Oznámení závad musí mít písemnou formu. Závada musí být popsána nebo musí být

uvedeno, jak se projevuje. Závadu je možné hlásit telefonicky v pracovních i nepracovních

dnech na tel/fax čísle:

Za závazné hlášení je pokládána písemná zpráva, přičemž za písemnou formu je pro tyto

účely považována rovněž emailová komunikace. Číslo mobilního telefonu bude sděleno po

dohodě.



Podmínkou záruky je dodržování postupů uvedených v předané dokumentaci.

Zhotovitel je povinen řádně oznámenou vadu odstranit do čtrnácti kalendářních dnů od

okamžiku oznámení vady. Vpřípadě, že zhotovitel vadu ve lhůtě dle předchozí věty

neodstraní, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jine’ho dodavatele. Zhotovitel

je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich

vyúčtování objednatelem.

Čl. VIII

Cena a platební podmínky

Cena plnění dle této smlouvy uvedeného v čl. II této smlouvy je smluvními stranami

dohodnuta v sumě 190 000,- Kč. Cena je uvedena bez DPH. K ceně bude připočítána DPH

ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění. Cena plnění

je stanovena jako nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.

Objednatel uhradí zhotoviteli cenu plnění na základě účetního a daňového dokladu (dále

jen „faktura“) vystaveného zhotovitelem na základě předávacího protokolu. Faktura

vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpis a označení

registračním číslem projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000753.

Splatnost faktury je 30 dní od data doručení faktury objednateli. Povinnost zaplatit je

splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. V případě, že faktura nebude

obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel

oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění s uvedením důvodu vrácení. Vrácení

faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po doručení faktury nové či opravené

počíná běžet nová lhůta splatnosti.

Čl. IX

Smluvni pokuty

Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny (bez

DPH) uvedené v čl. VIII. odst. 1. smlouvy za každý i započatý den prodlení zhotovitele

s dodáním plnění dle této smlouvy v termínu stanoveném v čl. Ill. odst. 1 smlouvy. Smluvní

pokuta je splatná bez dalšího dnem následujícím po jejím vzniku. Smluvní pokuta se

nezapočítává na náhradu škody.

Zhotovitel je oprávněn po objednateli v případě prodlení se zaplacením faktury požadovat

úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktury.

Čl. X

Závěrečná ustanovení

Do úplné úhrady ceny plnění zůstávají díly pro servis Technologické dopravní linky

vlastnictvím zhotovitele.



2. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran nebo odstoupením

od smlouvy. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě podstatného

porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě prodlení s řádným provedením

plnění dle této smlouvy po dobu delší než čtrnáct kalendářních dnů. Smluvní strany jsou

dále oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem

nebo jinými právními předpisy. Odstoupení od smlouvy musí být vůči druhé smluvní straně

učiněno písemným oznámením 0 odstoupení od této smlouvy, účinky odstoupení nastávají

dnem doručení oznámení druhé straně.

3. Změna této smlouvy je možná jen písemnou dohodou obou smluvních stran formou

číslovaných dodatků k této smlouvě.

4. Ve věcech neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí příslušnými ustanoveními

všeobecně závazných právních předpisů podle práva Ceské republiky.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami, účinnosti smlouva

nabývá dnem jejího uveřejnění vregistru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o

registru smluv. Registraci této smlouvy dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., 0

registru smluv provede na základě dohody smluvních stran objednatel. Smluvní strany si

v souvislosti s uveřejněním smlouvy potvrzují, že nic z obsahu této smlouvy ani z metadat

k ní se vážících nepovažují za vyloučené z uveřejnění a souhlasí tak s uveřejněním textu

smlouvy v plném rozsahu.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

7. Případné vícepráce mohou být realizovány pouze na základě uzavřeného dodatku k této

smlouvě o předmětných pracích.

8. Tato smlouva je projevem svobodné a vážně vůle smluvních stran, což stvrzují svými

podpisy.

Příloha č.1 — Nabídka č.1

V %ě/OV/OÁ dne.“ÍZŽÍ . 'C'/2107? V ýfWý/éd dne..(fiííl W/7

  za zhotovitele *

Ing. Pavel Omelka, prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.,

jednatel ředitel CENET



Boh.0melka, s.r.o.

Družstevní 184

685 01, Bučovice,

IČO 02080966

DlČ1C202080966

Organizace: CENET, VŠB—TU Ostrava

17. listopadu 15/2172, 703 33 Ostrava-Poruba

Zastoupená

Vážený pane inženýre,

Na základě Vaší poptávky (email ze dne 5. 4. 2019) Vám zasílám nabídku na poptávané činnosti

servisu technologické dopravní linky v níže uvedeném rozsahu:

. výměna hradel hrablového dopravníku,

' kontrola opotřebení dopravních šneků, oprava poničené části šnekovnice,

. repase šoupátkových systémů:

o kontrola vřetena a vřetenové matky, jeho údržba,

o leštění funkční plochy kluzné desky,

0 seřízení vedení desky a výměna opotřebovaného
elastomerního těsnění,

. měření teploty ložisek dopravníků termovizní aparaturou:

o výměna ložisek a napínací kladky korečkového dopravníku,

o mazaní ložisek dopravních válečků,

o seřízení předpětí unášecího kola s přímým vlivem na tuhost a osovou souměrnost

pásu,

. servis hydraulických rozvodů:

o výměna hydraulického oleje v hydraulickém okruhu vnitřních zásobníků,

repase hydraulických čerpadel,

výměna popraskaných tlakových hydraulických hadic,

výměna olejových filtrů v hydraulickém systému,

odstranění zbytků materiálu ze zásobníků,

o kontrola chodu sesuvného roštu,

. výměna olejové náplně v převodových skříních technologické linky,

O
O
O
O

' měření izolačního stavu elektromotoru.

Cena za nabízené práce činí 190 000,- Kč bez DPH.

Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady spojené se servisem technologické dopravní linky.

Platební podmínky:

    

 

Na základě předávacího protokolu Vám bude vystavena faktura se splatností 30 dnů.

V Bučovicích dne 8. 4. 2018

Ing. Pavel Omelka

jednatel


