
SMLOUVA O DÍLO
SMLO-166 /1031/INV/20/2019

Na dodávku a montáž klimatizace a VZT, uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících 
Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. mezi níže uvedenými stranami.

Objednatel:
Správa a údržba silnic Pardubického kraje
IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031
Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162 
Bankovní spojení: Českáspontelnaa.s.
číslo účtu: m u t H um
Email: info@suspk.cz

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem -  ředitelem

Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech smlouv Ing. Miroslav Němec -  ředitel

Zástupci oprávnění jednat 
ve věcech technických smlouvy

Zhotovitel: ACP Engineering s.r.o.
zastoupená: Ing. Jan Málek, jednatel společnosti 

tel.:
Nám. Sv. Trojice 80 
533 61 Choltice 
IČ 28829671 
DIČ CZ28829671
bankovní spojení: KB Pardubice, č.ú.

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 30220

Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:
Jméno a příjmení: Telefon:
Ing. Jan Málek

mailto:info@suspk.cz


1. Úvodní ustanovení
1.1. Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni zastupovat shora 

uvedené účastníky smlouvy a jsou oprávněni tuto smlouvu jménem těchto smluvních 
stran uzavřít.

1.2. Každý zástupce dále prohlašuje, že jím zastupovaná obchodní společnost není 
předlužena a není mu známo, že by bylo zahájeno vůči této společnosti insolvenční 
řízení.

2. Předmět smlouvy
2.1. Předmětem této smlouvy je dodávka a montáž zařízení dle specifikace, která tvoří 

přílohu č.1 této smlouvy.
2.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla v rozsahu a za podmínek uvedených v této 

smlouvě a jejích přílohách.
2.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou 

cenu.

3. Rozsah dodávky
3.1. dodávka, montáž a uvedení do provozu
3.2. dodávka technické dokumentace dle ČSN
3.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek a revizí dle ČSN, vyjma elektro revize a 

měření hluku
3.4. zaškolení obsluhy

4. Termíny plnění
4.1. Termín zprovoznění a předání řádně provedeného díla na stavbě společnosti

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Závazné dílčí termíny dokončení: do 30.06.2019.

5. Cena
5.1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Cena celkem............................................  474.059 Kč
DPH:......................................................  99.553,- Kč
Celkem včetně DPH...................................  573.612,- Kč

5.2. Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré dodávky, 
služby, práce a náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním díla popsaného 
v této smlouvě včetně předání průvodní dokumentace a seznámení s obsluhou. 
Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH 
navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby. Ověřovací zkouška je v ceně za 
předpokladu jejího provedení v den předání.

6. Platební podmínky
6.1. Během realizace bude probíhat měsíční fakturace prostřednictvím dílčích faktur - 

daňových dokladů.
6.2. Podkladem pro vystavení dílčích faktur je soupis provedených prací podepsaný 

oběma smluvními stranami.
6.3. Vystavené faktury budou splatné do 30. dnů ode dne vystavení.
6.4. Zhotovitel a objednatel sjednávají, že faktura musí obsahovat označení faktury a 

její číslo, název, sídlo, IČ a DIČ zhotovitele a objednatele, specifikace předmětu 
smlouvy a den jeho dodání, den vystavení a den splatnosti faktury.

6.5. Práce a dodávky nad rámec předmětu díla oceněné podle této smlouvy mohou být 
prováděny pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě. Tyto práce budou 
zhotovitelem fakturovány samostatně.



7. Smluvní pokuty
7.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením díla ve sjednaném termínu, s 

výjimkou případů, zapříčiněných vyšší mocí či okolnostmi, znemožňujícími včasnou 
realizaci na straně objednatele, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu 
ve výši 0,05% z ceny za každý den prodlení, nejvýše však 5% z celkové ceny dodávky.

7.2. V případě prodlení plateb je zhotovitel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení, nejvýše však 5% z celkové ceny 
dodávky.

8. Záruky a servis
8.1. Zhotovitel garantuje uvedené parametry a provozuschopnost dodaného zařízení - 

příloha č.1 této smlouvy.
8.2. Zhotovitel přejímá záruku za provedené dílo v délce 24 měsíců při jednosměnném 

provozu a odpovědnost za vady dle Občanského zákoníku. Na ostatní materiál a 
práce vyjma strojních částí se poskytuje záruka 36 měsíců.

8.3. Reklamace musí být předána písemnou formou a pro posouzení reklamačních lhůt je 
rozhodující písemné doručení reklamace.

8.4. Zhotovitel je povinen do 48. hodin po obdržení reklamace nastoupit k odstranění 
vady, případně ve stejném termínu dohodnout nový termín a způsob jejího 
odstranění.

8.5. Záruka se nevztahuje na :
8.5.1. vady způsobené běžným opotřebením součástí ( specifikováno v průvodní 

dokumentaci )
8.5.2. vady způsobené chybným používáním v rozporu s návodem k použití
8.5.3. vady způsobené zakázanou manipulací
8.5.4. vady způsobené nesprávnou údržbou a servisem
8.5.5. vady způsobené neodborným zásahem do výrobku

8.6. Nebude-li při opravě shledána vada, na níž se záruka vztahuje, hradí náklady 
spojené s výkonem servisního technika plně provozovatel.

9. Součinnost objednatele
9.1. Objednatel se zavazuje během díla podle této smlouvy spolupůsobit, dílo po jeho 

dokončení, bez vad a nedodělků převzít a zhotoviteli uhradit smluvní cenu v souladu 
s touto smlouvou.

9.2. Objednatel umožní vstup montážních pracovníků zhotovitele do místa montáže 
v místě provádění díla, případně montážních vozidel zhotovitele.

10. Zvláštní ujednání
10.1. V případě závažného porušení závazků vyplývajících z této smlouvy je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že náprava zjištěných nedostatků nebude 
zajištěna do 30. dnů od jejich zjištění a písemného oznámení zhotoviteli.

10.2. Při odstoupení objednatele od smlouvy nezaviněné zhotovitelem uhradí objednatel 
zhotoviteli prokázané vynaložené náklady na výrobu a zpracování výrobní 
dokumentace.

10.3. Technická dokumentace předaná zhotovitelem objednateli nemůže být bez jeho 
souhlasu kopírována a využívána dalšími osobami.

10.4. Zhotovitel se zaručuje, že při realizaci hmotných i nehmotných plnění souvisejících 
s provedením díla nedojde k porušení patentového práva konstrukcí, obchodní 
značky, názvu nebo jiných osobních chráněných práv.

11. Převzetí prací
11.1. Dokončené dílo bude převzato objednatelem na základě výzvy zhotovitele a to dnem 

úspěšného ukončení zkoušky. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol.
11.2. V případě v protokolu uvedených závad a nedodělků nebránících v provozu zařízení, 

bude dílo převzato s uvedením termínu odstranění těchto závad.
11.3. Předání dokumentace skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních proběhne do 

14. dní po převzetí.



12. Vlastnické právo a přechod nebezpečí škody
12.1. Vlastnické právo k zhotovenému dílu přechází postupně na objednatele úměrně dle 

provedených úhrad jednotlivých faktur z ceny díla.
12.2. Vlastnické právo k celému dílu přechází na objednatele úhradou celé ceny za 

provedené dílo.
12.3. Nebezpečí škody na provedeném díle přechází na objednatele dnem převzetí díla 

dle článku 11 této smlouvy.
13. Vyšší moc

13.1. Smluvní partneři budou v případě vyšší moci osvobozeni od odpovědnosti za částečné 
nebo celkové splnění smluvních povinností. Pokud působnost vyšší moci a jejich 
důsledků netrvá déle jak 3 měsíce, je objednatel i zhotovitel povinen dodržet 
smlouvu, přičemž dodací a ostatní lhůty budou prodlouženy o dobu trvání vyšší moci 
a jejich důsledků.

13.2. Jako případy vyšší moci budou považovány takové mimořádné okolnosti, které 
dočasně nebo trvale brání splnění smluvních povinností, které vyvstaly po uzavření 
smlouvy a které žádnou ze smluvních stran nemohly být předpokládány ani 
odvráceny.

13.3. Smluvní partner, kterému z důvodu vyšší moci plnění smluvních povinností bylo 
znemožněno, musí při vyvstání takových okolností druhého smluvního partnera 
neprodleně písemně informovat a předložit patřičný důkaz o tom, že tyto okolnosti 
mají vliv na splnění smluvních závazků. Rovněž jsou partneři povinni se neprodleně 
informovat o odstranění překážek případu vyšší moci. Jestliže se splnění této 
smlouvy stane nemožným do 3 měsíců od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se 
bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy. Jestliže 
nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od 
smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení.

13.4. V případě odstoupení od smlouvy z titulu vyšší moci, jsou obě strany povinny vrátit si 
poskytnutá plnění, případně se dohodnout na vyrovnání již poskytnutých plnění.

14. Závěrečná ustanovení
14.1. Smluvní strany se zavazují podniknout veškerá opatření na vyřešení všech 

případných sporů a rozporů, které mohou vzniknout při plnění této smlouvy nebo v 
souvislosti s ní, a to vzájemným jednáním. Pokud přesto nebude možné dosáhnout 
dohody vzájemným jednáním, veškeré spory vzniklé z této smlouvy nebo v 
souvislosti s ní podléhají řešení u obecného soudu dle sídla zhotovitele.

14.2. Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
14.3. Změny nebo dodatky této smlouvy musí být učiněny písemně a schváleny podpisem 

obou smluvních stran. Všechny dodatky se stanou nedílnou součástí smlouvy.
14.4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily a jsou si vědomy svých 

práv a povinností.
14.5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 

jedno vyhotovení, včetně příloh.
14.6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma stranami.

V Pardubicích dne: 10.6.2019 V Cholticích dne: 10.6.2019

Ing. Miroslav Němec 
ředitel

Ing. Jan Málek 
Jednatel společnosti


