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do: Výtisk č. 1
číslo: d201900626

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dIe 52586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
sídlo: Zborovská 4602,43028 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
lČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu: 78-5638960257/0100
(dále jen “objednatel“)

a

Johnson Controls Building Solutions, spol. s r.o.
sídlo: Líbalova 2348/1, 149 00 Praha 4 - Chodov
adresa pro doručování: Líbalova 2348/1, 149 00 Praha 4 — Chodov
lČ: CZ07868821
DIČ: 07868821
zastupuje: Ing. Igor Beroun, jednatel společnosti
bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s.
číslo účtu: 1387549392/2700
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 308965
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo

a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedeni.

II. Dílo
1. Dílem se v této smlouvě rozumí generální oprava pístového kompresoru YORK SMC 112 L

v objektu Zimního stadionu, Mostecká 5773, Chomutov.
2. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty, ve kterých je dílo a

podmínky jeho provádění blíže specifikováno:
a)Výzva k podání nabídek ze dne : 21.06.2019
b)Nabídka zhotovitele ze dne: 26.06.2019

3. Smluvní strany potvrzují, že byly před podpisem této smlouvy seznámeny s dokumenty uvedenými
v odst. 2 a že je mají k dispozici.

4. zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že uvedené dokumenty Po odborné stránce
podrobně zkontroloval a neshledal v nich žádné vady ani nedostatky, a cenu, včetně rozpočtu,
tak zaručuje jako úplnou a závaznou ve smyslu ustanovení 52620 a násl. občanského zákoníku.
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Ill. Cena
1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH: 366 226,- Kč
sazba DPH 21 %
DPH: 76908,-Kč
cena s DPH: 443 134,- Kč

2. Cena díla je stanovena jako nepřekročitelná, kryje veškeré náklady zhotovitele spojené
s prováděním díla a je platná po celou dobu realizace díla. DPH bude účtována dle platných
právních předpisů.

IV. Platební podmínky
1. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny díla jeho provedením (tj. dokončením díla a jeho

předáním objednateli).
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, kterou je zhotovitel

povinen vystavit a doručit objednateli do 15 dnů ode dne dokončení a předání díla. Veškeré
faktury vystavované zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu. Splatnost
veškerých částek fakturovaných zhotovitelem je 30 dnů ode dne doručení faktury
objednateli.

3. Oznámí-li objednatel zhotoviteli vadu díla, nemusí do odstranění vady platit část ceny díla
odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

4. zhotovitel má právo v případě prodlení objednatele splacením ceny za provedení díla
požadovat po objednateli úroky z prodlenív zákonné výši, celkovou výši úroků z prodlení však
smluvní strany dohodou omezují tak, že nesmí přesáhnout celkovou výši dlužné částky bez
DPH.

V. Místo a termíny provádění díla
1. Místem provádění díla je Zimní stadion s tréninkovou halou a šatnovacím blokem, Mostecká

5773, Chomutov.
2. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla podpisem smlouvy a je povinen dílo dokončit a

předat objednateli nejpozději do 6 týdnů od zahájení provádění díla.
3. Dílo se považuje za předané okamžikem, kdy je jeho předání a převzetí potvrzeno oběma

smluvními stranami podpisem předávacího protokolu.

Vl. Předání a převzetí díla
1. Po dokončení díla je zhotovitel povinen fyzicky předat dílo objednateli v místě plnění a

objednatel je povinen jej převzít, nebude-li vykazovat vady. Objednatel je oprávněn, nikoliv
však povinen, dílo převzíti sojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy osobě
ani ve spojení sjinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání
podstatným způsobem neomezují. K převzetí díla je zhotovitel povinen objednatele vyzvat.

2. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém musí být výslovně
uvedeno, zda objednatel dílo přebírá či nikoliv. Pokud objednatel dílo převezme s drobnými
vadami či nedodělky, musí být tyto v předávacím protokolu uvedeny a musí být stanovena
lhůta k jejich odstranění. Nedohodnou-li se strany na lhůtách pro odstranění vad, je
zhotovitel povinen vady odstranit do 15 dnů ode dne předání díla.
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3. Dílo se považuje za předané okamžikem, kdy je předání a převzetí díla potvrzeno oběma
smluvními stranami podpisem předávacího protokolu.

VII. Záruka za jakost a odpovědnost za vady
1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 6 měsíců od předání díla objednateli.
2. Smluvní strany sjednávají nárok objednatele na bezplatné odstranění veškerých vad díla

reklamovaných kdykoliv během záruční doby bez ohledu na dispozitivní ustanovení zákona.
Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit ve lhůtě 15 dnů ode dne jejich oznámení.

3. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění vady či neodstraní vadu ve shora uvedené
lhůtě ani vdodatečné lhůtě, kterou mu ktomu objednatel stanoví, má objednatel právo
zadat odstranění vady jinému subjektu za cenu obvyklou, a zhotovitel je povinen objednateli
takto vzniklé náklady nahradit.

Vlil. Smluvní pokuty
1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady díla je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ~ve výši 0,05% z ceny díla vč. DPH za každou vadu a každý
započatý den prodlení.

3. V případě porušení jiné povinnosti zhotovitele, pokud nezajistil nápravu ani v objednatelem
dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,05% z ceny díla vč. DPH za každý jednotlivý případ a každý započatý den, kdy
porušení povinnosti zhotovitele trvá.

4. Výše smluvní pokuty za každé jednotlivé porušení povinnosti se dohodou smluvních stran
omezuje na maximálně 10% z celkové ceny díla vč. DPH. V případě prodlení s provedením díla
nebo s odstraněním vady díla se výše smluvní pokuty omezuje na 50% z celkové ceny díla vč.
DPH.

5. Vedle smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody v plné výši.

IX. Odstoupení od smlouvy
1. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany tímto sjednávají, že případné prodlení zhotovitele s provedením díla považují

za podstatné porušení povinnosti.

X. Další práva a povinnosti
1. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím třetí osoby, avšak vůči objednateli

odpovídá tak, jako kdyby dílo prováděl sám. O poddodavatelích, jejichž prostřednictvím bude
dílo provádět, je zhotovitel povinen objednatele předem informovat.

2. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel ode dne převzetí místa plnění do převzetí díla
objednatelem.

3. Účastníci se zavazují, že v případě sporů vsouvislosti s touto smlouvou vynaloží veškeré úsilí,
které lze spravedlivě požadovat k tomu, aby tyto spory byly vyřešeny smírnou cestou, a teprve
nebude-li dosaženo dohody, obrátí se na soud.
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Xl. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva se řídí občanským zákoníkem.
2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že text smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smysiu

zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný
subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu
včetně poskytnutí kopie smlouvy. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy a
jejích případných dodatků v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.

4. 0 uzavření této smlouvy rozhodl JUDr. Marek Hrabáč, primátor statutárního města
Chomutova, v souladu s metodickým pokynem pro zadávánĺ veřejných zakázek malého
rozsahu č. 011/03-17 schváleným usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 174/17
ze dne 20. 3. 2017.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a
zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

6. Smluvní strany si tuto smlouvu řádně přečetly a svůj souhlas s jejím obsahem stvrzují svými

VCho ::e „. .:. V ~J~Cl~
Johnson C ntrols Duilding Solutions spol s to.e Lib lova 234Sj2 14900 Praho 4

. . .
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Příloha Č I

VÝKAZ VÝMĚR
Výběrové řízeni: Generální oprava pístového kompresoru - Zimní stadion, Chomutov

Objednatel: Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov iČ: 00261891

Zhotovitel: Johnson Controls Building Solutions, spol.s ro. iČ: 07868821

Jednotková
Množství cena v Kč bez Cena celkem v

Kód položky Popis MJ celkem DPH Kč bez DPH
Servisní set pro generální opravu SMC 112 iusadaaa‘e~Iz,a.Esrs,,
tskome,‘q. 1‘ .‚nd,nísada deset 6‘ ‚esa 5,ada‘etstei bacile, a arMEd sada sald.l,‘# „pO,~‘ En
aaMae,lsadalwkhle,k,1,neMud,adapraer.I,výrdy.5,,adas&E,eelproh,miab,asEkavt
vidiem, ‚‘sp,‚ eiricm,a PESSPE, Z~ ares‘s snadapea hl ‚MEaaahaap‘sikE cents ‚leJe,? * sady temni

1 ett,tetaes,Mnntsad,Pneaátsl kpl 1 237446 237446
2 Drobný spotřební materiál k~l 1 350 350
3 Olej PAO 68 l~ 50 242 12113

Práce včetně dopravy~
desek.visnřna sunehadaitba pctbbrný,In dii dle ‚ervianinanuta. dale hanesi,, amana k,anpaanan.. kaneteŤ,
‚ananasu „pOEte, k,sn,nin, „Omaha ‚euwlednez‘v. m,d,tlda prey,,,,. kerunla, en.,.,,!

4 tknda.kenucvnoaswhk zarannetedl kpl 1 116318 116318
Celkem bez DPH 366226
DPH 76908
Celkem s DPH 443134

1. obiednatel je povinen informovat Zhotovitele o rizicich v oblasti BOzP, PO, ŽP.
2. obiednasel prohlašuje, že byl seznámens re~iatrem rizik Zhotovitele v oblasti bezpečností práce a ochrany zdrevi~ který je uveden na
následujícím odkazu: ‚wa‘vjohnsoncontroln.a/zizika‘objednatele.

3. zhotovitel prohlašuje, teje vssuladu splatnou právniúpravou pojištěn pro případ, Že byv důsledku jehovadného plněnitétosmlouvyvznilzla
Objednateli nebo třetí osoba škoda. Pojistná smlouva na pojištění odpovědnonti za škodu vzniklou v sotavielosti s činnosti Zhotovitele má limit
odškodněni 1000000,‘ usD. smluvnittranysiednávaji, že celkovávýšeodpovědnostizhotovitele za porušenipovinnostivzniklých naiákladě
nebo v souvisloeti s touto smlotz‘nou (zejména včetně smluvních pokut, odpovědnosti za vady a odpovědnosti zajakoukoli újmu na straně
Objednatele či třetích stran) je limitována částkou odpovidajíci sjednané odměně zhotovitele (ceně Ota/služeb bez DPH) podle této smlouvy za
12 měsiců. Toto omezení platí i pro náhradu nemajetkové újmy a pro náhradu škody ve zvláštních případech podle 2920 a násl. občanského
zákoníku, zhotovitel odpovídá s omezením za škody, které jsou na základě smluvního účelu použíti dodaného předmětu díla typické a
předvídatelné. zhotovítel neodpovidá za jakékoli nepřímé, vedlejší, náhodné nebo následné škody. jako např. ztrátu smluvnfch vztahů nebo
obchodních příležitosti, ušlý zisk, ztrátu dat, nebo ztrátu a produkce. Dále zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku vyšší mocí, jednáni
objednatele nebo jiné třetiosoby mimo kontrolu Zhotovitele, čiv důaledku nedostatečné součinnosti, ke které byl Objednatel povinen. Omezení
výše náhrady újmy se nevztahuje na újmu způsobenou člověku najeho přirozených právech, nebo na újmu způsobenou úmyslně nebo z hrubé
nedbalosti.

é. Obchodní podmínky nespedfikované v tomto dokumentu se řídí všeobecnými obchodními podmínkami pzo prodej zboží a služeb společnosti
Johnson controls, které jsou uvedenyna následujícím odkazu: https://w‘ws.johnsoncontrols.com/./media/jci/BE/Czech%2Otepublic/JcBs-VOP-
01~O4-2O19~c2.

Datum: 26.06.2019
Jméno odpovědné osoby: Ing. Radek Štembera

Podpis:
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