
SMLOUVA o DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a nésl. zékona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), mezi níže uvedenými

smluvními stranami

(dále jen „Smlouva“)

Česká republika — Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5

Statutární zástupce: Mgr. František Boháček, ústřední ředitel

Jednající: Ivng. Libuše Petrášková, ředitelka pracoviště ČSSZ

Ceské Budějovice „

Kontaktní adresa: Ant. Barcala 1461, 370 05 Ceské Budějovice

ICO: 00006963

DIČ: neplátce

ID datové schránky: sand3mr

Bankovní spojení: Ceská národní banka

Císlo účtu: 10006-77926231/0710

jako Objednatel na straně jedné

a

DAVIVE 123 servis, s.r.o.

Sídlo: u Škol 169 373 67 Borek

Zastoupené/Jednající: jednatel společnosti

ICQ: 06843255

DIC: C206843255

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a. s.

Císlo účtu: 496728002/5500

ID datové schránky: t6b2wj8

zapsaná vobchodním rejstříku vedeném Krajským soudem vČeských Budějovicích, oddíl C,

vložka 27273

jako Zhotovitel na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále v této Smlouvě také společně označování jako „Smluvní strany“

a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

 



Preambule

Objednatel prohlašuje, že

je organizační složkou státu a správním orgánem, který zabezpečuje výběr pojistného

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, dále provádí zejména

důchodové pojištění a zajišťuje agendu nemocenského pojištění;

splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu

uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

Zhotovitel prohlašuje, že

je podnikatelem dle ustanovení § 420 a nás|. Občanského zákoníku;

splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu

uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

Tato Smlouva se uzavírá za účelem havarijníopravy ovládání klimatizací proklientské centrum

(dále jen „oprava KLM“) v budově pracoviště CSSZ Ceské Budějovice a OSSZ České Budějovice.

I. Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést svým jménem, na své náklady

a nebezpečí pro Objednatele Dílo, které spočívá v Havarijních opravách KLM v budově

pracoviště ČSSZ České Budějovice a OSSZ České Budějovice a dále ostatní práce a dodávky

blíže specmkované v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „Dílo“).

Součástí Díla je také:

a) zajištění všech přípravných prací nezbytných pro realizaci Díla;

b) zajištění všech dokladů nutných pro předání a převzetí Díla (dále jen „Podklady“).

Bližší specifikace Díla je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy — Nabídková cena.

Provádění Díla bude probíhat za provozu v budově pracoviště ČSSZ České Budějovice a OSSZ

Ceské Budějovice, která je místem plnění dle článku II., odst. 4 této Smlouvy.

Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele za řádně a včas provedené Dílo zaplatit

Zhotoviteli cenu dohodnutou v čl. III. této Smlouvy.

Dílo bude provedeno podpisem konečného předávacího protokolu, jenž bude podepsán

oprávněnými zástupci Smluvních stran po odstranění všech výhrad Objednatele - jednotlivých

vad a nedodělků zjištěných při předávacím řízení - a současně po předání všech podkladů

nezbytných pro uvedení Díla do trvalého provozu, zejména návodu kobsluze KLM

a dokumentace skutečného provedení (dále jen „Podklady).

II. Misto a čas plnění

Zhotovitel je oprávněn Dílo dokončit a předat i před termínem stanoveným v odstavci 2 tohoto

článku této Smlouvy, vysloví-Ii stím Objednatel svůj souhlas.

Zhotovitel se zavazuje k provedení Díla do 30. 9. 2019.
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Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, které

mohou mít vliv na termín provedení Díla.

Místem plnění je budova Objednatele na adrese pracoviště ČSSZ České Budějovice a OSSZ

Ceské Budějovice, A. Barcala 1461, 370 05 Ceské Budějovice.

111. Cena a platební podmínky

Celková cena Díla činí 247.428,00 Kč (slovy: dvěstěčtyřicetsedmtisícčtyřistadvacetosm korun

českých) bez DPH, tedy 299.388,00 Kč (slovy: dvěstědevadesátdevěttisíctřistaosmdesátosm

korun českých) včetně DPH, výše DPH činí 51.960,00 Kč (slovy:

padesátjednatisícdevětsedšedesát korun českých).

Bližší specifikace celkové ceny Díla je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy.

Celková cena Díla uvedená v odstavci 1 tohoto článku této Smlouvy obsahuje veškeré náklady

Zhotovitele související s prováděním Díla dle této Smlouvy.

Celková cena Díla uvedená v odstavci 1 tohoto článku této Smlouvy je cenou nejvýše

přípustnou, konečnou a maximální a může být překročena pouze v souvislosti se změnou sazby

DPH mající vliv na cenu Díla, z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být tato cena překročena.

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat jakékoliv zálohy na

cenu Díla.

Platba za provedené Dílo bude uskutečněna Objednatelem na základě daňového

dokladu/faktury vystaveného Zhotovitelem. Daňový doklad/faktura bude vystaven Zhotovitelem

po řádném a včasném provedení Díla, tj. na základě konečného předávacího protokolu

podepsaného Smluvními stranami, a to až po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných

avytknutých Objednatelem při předávacím řízení. Smluvními stranami podepsaný konečný

předávací protokol nebo jeho kopie bude tvořit nedílnou přílohu daňového dokladu/faktury.

Splatnost daňového dokladu/faktury se stanovuje na dobu 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů

ode dne jeho doručení Objednateli na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy.

Daňový doklad/faktura musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dle této Smlouvy. V případě, že daňový doklad/faktura

nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad/fakturu zaslat ve

lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s úhradou ceny Díla;

v takovém případě počíná lhůta splatnosti běžet znovu ode dne doručení náležitě doplněného či

opraveného daňového dokladu/faktury Objednateli.

Cena Díla bude uhrazena bezhotovostním převodem z bankovního účtu Objednatele na

bankovní účet Zhotovitele, jak je uveden v záhlaví této Smlouvy.

Za den úhrady oprávněně fakturované ceny Díla se považuje datum, kdy byla částka odepsána

z bankovního účtu Objednatele uvedeného v záhlaví této Smlouvy.

Platby budou probíhat výhradně v české měně (CZK) a rovněž veškeré cenové údaje budou

uvedeny v této měně.
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IV. Práva a povinnosti Smluvních stran

Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla sodbornou péčí a Dílo provést

v ujednaném čase v souladu s touto Smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje provést Plnění na své náklady a nebezpečí.

Zhotovitel se bude při poskytování Plnění řídit touto Smlouvou, obecně závaznými právními

předpisy a českými technickými normami a harmonizovanými evropskými normami platnými

a účinnými v dobé poskytovém' Plném’.

Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se zásadami dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci (BOZP) a zavazuje se tyto zásady při provádění Díla dodržovat. Tento závazek je

Zhotovitel povinen zajistit i u svých zaměstnanců, případně jiných osob jsoucích v obdobném

postavení vůči Zhotoviteli, jakož i u svých poddodavatelů.

Pracovníci Zhotovitele budou po nástupu k provádění Plnění seznámeni

a proškoleni vdodržování bezpečnostních předpisů v budovách Objednatele pracovníkem

Objednatele a povinnosti z tohoto poučení budou zaznamenány. Toto proškolení bude mít

platnost po dobu účinnosti Smlouvy.

Zhotovitel je povinen likvidovat veškerý odpad vzniklý v souvislosti s prováděním Plnění na své

náklady a v souladu s obecně závaznými předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 185/2001

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel se zavazuje zachovávat naprostou mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se

vsouvislosti s poskytováním Plnění či vjiných souvislostech dozví, a to i po skončení této

Smlouvy. Tento závazek je Zhotovitel povinen zajistit i u svých zaměstnanců případně jiných

osob jsoucích v obdobném postavení vůči Zhotoviteli. Případné porušení této povinnosti bude

považováno za podstatné porušení této Smlouvy s právem Objednatele od této Smlouvy

odstoupit.

Zjisti-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Plnění v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími

z této Smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů, je Objednatel oprávněn dožadovat

se toho, aby Zhotovitel odstranil na své náklady vady vzniklé vadným plněním a Plnění prováděl

řádným způsobem. Nesplní-Ii Zhotovitel tuto svou povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě

stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

Dojde-Ii při provádění Díla kpotřebě neplánovaných změn, doplňků nebo rozšíření Díla, je

Zhotovitel povinen na nutnost jejich provedení písemně upozornit Objednatele. Tyto změny

budou provedeny po odsouhlasení Objednatelem na základě písemného dodatku k této Smlouvě

podepsaného oběma Smluvními stranami.

Zhotovitel je povinen vyklidit místo plnění a uvést ho do stavu obvyklého, tj. do stavu

odpovídajícího stavu před zahájením Plnění, nejpozději ke dni podpisu konečného předávacího

protokolu dle čl. V., odst. 2 písm. a) této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu sjednané pojištění

odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu podnikatelské činnosti třetí osobě s limitem

pojistného plnění nejméně 5.000.000,- Kč (slovy: pět miliónů korun českých) se spoluúčastí

nejvýše 5 % (slovy: pět procent) tohoto limitu. Zhotovitel je povinen prokázat tuto skutečnost

kdykoli po dobu trvání této Smlouvy na základě písemné výzvy Objednatele tím, že doručí a

předá Objednateli pojistnou smlouvu (originál či úředně ověřenou kopii) nebo jiný obdobný

doklad do 10 (slovy: deseti) dnů od doručení výzvy. Nesplní-Ii Zhotovitel tuto svou povinnost ani

v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn odstoupit od

této Smlouvy.



V. Předání Díla

Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli, kjakému konkrétnímu datu bude Dílo připraveno

k předávacímu řízení, a to minimálně 5 (slovy: pět) pracovních dnů předem. Konkrétní datum

zahájení předávacího řízení bude stanoveno dohodou Smluvních stran.

O dokončení, předání a převzetí Díla bude vyhotoven předávací protokol, který bude podepsán

oprávněnými zástupci Smluvních stran, a ve kterém:

a) bude uvedeno, že předávané Dílo je bez jakýchkoliv výhrad Objednatele, tedy bez

jakýchkoliv vad a nedodělků, přičemž vtakovém případě se bude jednat o konečný

předávací protokol,

nebo

b) bude uveden soupis zjištěných vad a nedodělků a lhůta k jejich odstranění, přičemž

vtakovém případě se bude postupovat dle odstavce 3 tohoto článku této Smlouvy

a Zhotovitel se v případě uplynutí lhůty pro předání a převzetí Díla uvedené v čl. II., odst. 2

této Smlouvy ocitá v prodlení.

V případě, že dokončené Dílo bude vykazovat jakékoliv vady či nedodělky, určí Objednatel

Zhotoviteli lhůtu k jejich odstranění, která nebude delší než 20 (slovy: dvacet) pracovních dnů,

a Zhotovitel je povinen v této lhůtě vytčené vady a nedodělky odstranit. Soupis vad a nedodělků

i lhůta stanovená Objednatelem se uvedou do předávacího protokolu, který podepíší zástupci

Smluvních stran. Po uplynutí této lhůty bude zahájeno nové předávací řízení dle tohoto článku

této Smlouvy.

V rámci předávacího řízení je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré Podklady.

VI. Odpovědnost za vady a záruka za jakost

Odpovědnost za vady a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními Občanského

zákoníku, zejména ustanovením § 2615 a násl. tohoto zákona.

Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v době jeho předání Objednateli mít vlastnosti stanovené

platnými a účinnými právními předpisy Evropské unie a Ceské republiky, a že po záruční dobu

bude způsobilé pro použití k obvyklému účelu a že si nejméně po tuto dobu zachová své

vlastnosti v souladu s touto Smlouvou.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli záruku za jakost Díla vdélce 24 (slovy:

dvacetčtyři) měsíců, vyjma výrobků, u nichž je záruční doba dána autorizovaným výrobcem

a u nichž se Zhotovitel zavazuje poskytnout záruční dobu vdélce poskytované tímto

autorizovaným výrobcem, nejméně však v délce 24 (slovy: dvacetičtyř) měsíců.

Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu konečného předávacího protokolu Smluvními

stranami dle čl. V., odst. 2 písm. a) této Smlouvy.

V případě výskytu záruční vady je Objednatel povinen zaslat Zhotoviteli písemné

vytčení/oznámení vady na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo

prostřednictvím datové schránky. Písemné vytčení/oznámení vady bude obsahovat označení

vady nebo oznámení jak se vada projevuje, a lhůtu k odstranění vady, která nebude delší než

30 (slovy: třicet) dnů ode dne doručení písemného vytčení/oznámení. S ohledem na povahu

vady lze ve výjimečných důvodných případech stanovit i lhůtu delší, tato však musí být písemně

odsouhlasena Smluvními stranami.
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Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu ve lhůtě dle požadavku Objednatele

specifikovaného v odstavci 5 tohoto článku této Smlouvy, či ve lhůtě písemně odsouhlasené

Smluvními stranami vsouladu sodstavcem S tohoto článku této Smlouvy. Pokud Zhotovitel

neodstraní vady ve lhůtách stanovených Objednatelem na základě této Smlouvy, má Objednatel

právo nechat vady odstranit třetí osobou a Zhotovitel je povinen náklady na odstranění vad třetí

osobou Objednateli uhradit na jeho účet, a to do 30 dní ode dne doručení výzvy, vníž

Objednatel Zhotovitele k této úhradě vyzval.

VII. Sankční ujednání

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu pro případ prodlení se splněním

termínu uvedeného včl. II., odst. 2 této Smlouvy, a to ve výši 100,- Kč (slovy: sto korun

českých) za každý i započatý den prodlení.

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nedodržení lhůty pro odstranění

vad a nedodělků dle čl. V., odst. 3 této Smlouvy ve výši 100,- Kč (slovy: sto korun českých) za

každý i započatý den prodlení pro každou jednotlivou vadu či nedodělek.

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nedodržení povinnosti stanovené v

čl. VI., odst. 6. této Smlouvy, a to ve výši 100,- Kč (slovy: sto korun českých) za každý i

započatý den prodlení pro každou jednotlivou vadu.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu za nedodržení povinnosti stanovené

v čl. IV., odst. 7 této Smlouvy, a to ve výši 100.000,- Kč (slovy: stotisíc korun českých) za každé

prokázané jednotlivé porušení takovéto povinnosti.

Smluvní pokuty mohou být libovolně kombinovány, tzn. uplatnění jedné smluvní pokuty

nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.

Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené

porušením smluvní povinnosti Zhotovitelem, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.

Smluvní pokuta je splatná do 30 (slovy: třiceti) kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o

uložení smluvní pokuty Zhotovitelí.

V případě prodlení s úhradou smluvní pokuty uhradí Zhotovitel Objednateli úrok z prodlení podle

nařízení Vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených

suplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu

právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a

veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění platném a účinném (dále jen

„Nařízeni“).

V případě prodlení s úhradou oprávněně vystavené faktury uhradí Objednatel Zhotoviteli

z nezaplacené částky úroky z prodlení určené Nařízením.

Objednatel je oprávněn požadovat na Zhotoviteli a Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli

náhradu škody, kterou Zhotovitel způsobil Objednateli porušením povinností daných touto

Smlouvou nebo v souvislosti s plněním této Smlouvy, včetně případů, kdy se jedná o takové

porušení povinnosti dané touto Smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta. Jakékoliv

omezení výše či druhu náhrady škody není přípustné. Skoda se hradí v penězích, případně

uvedením do předešlého stavu, podle volby Objednatele v každém konkrétním případě.



VIII. Ukončení Smlouvy

Smluvní strany mohou tuto Smlouvu ukončit vzájemnou dohodou. Tato dohoda musí být

písemná a podepsaná oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná.

Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy vsouladu s § 2001 a nésl. Občanského

zákoníku. Odstoupení od této Smlouvy je možné v důsledku podstatného porušení této Smlouvy

Zhotovitelem. Podstatným porušením této Smlouvy se v tomto případě rozumí zejména

porušení povinností ve smyslu ustanovení § 2002 Občanského zákoníku a dále zejména prodlení

Zhotovitele se splněním termínu uvedeného v čl. II., odst. 2 této Smlouvy, a déle pak porušení

povinností dle čl. IV., odst. 3, 7, 8 a 11 této Smlouvy. Odstoupením od této Smlouvy se závazek

zrušuje od počátku.

Odstoupení od této Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku

z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani

ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po odstoupení od této

Smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů dle ustanovení § 2005 Občanského

zákoníku.

Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu písemně vypovědět. Výpovědní doba činí

1 (slovy: jeden) kalendářní měsíc a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce

následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla písemná výpověď druhé Smluvní straně

doručena.

IX. Oprávněné osoby

Smluvní strany jmenují níže uvedené oprávněné osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat

Smluvní stranu ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy:

Ve věcech smluvních:

za Zhotovitele: mobil:_ e-mail:

za Ob'ednatele:

mobil: e-mail:

Ve věcech věcného plnění:

za Zhotovitele:

mobil:_

f mobil:—em":—

 

te|-=_mobil:—

te|-:_mobil:—

Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně měnit výše uvedené oprávněné osoby a rozsah

jejich oprávnění jednat za Smluvní strany. O změně jsou povinny vždy písemně informovat

druhou Smluvní stranu. Změna je vůči druhé Smluvní straně účinná od okamžiku doručení

oznámení o změně osoby oprávněné jednat za Smluvní stranu.

 

Shora uvedeným vymezením oprávněných osob není dotčeno oprávnění statutárních zástupců

jednat za Smluvní strany.

 



X. Poddodavatelé

Zhotovitel nese plnou odpovědnost za plnění prováděná poddodavatelem se všemi ztoho

plynoucími důsledky, a to tak, jako by plnil sám.

Zhotovitel smí pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele změnit poddodavatele pro

provedení části Díla.

Přehled poddodavatelů, včetně částí Díla, které bude Zhotovitel prostřednictvím poddodavatele

provádět, je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy

XI. Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti ke dni jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti

dnem 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 (dále jen

Zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Objednatelem.

Smluvní strany souhlasí stím, aby byla tato Smlouva uveřejněna na profilu zadavatele

Objednatele, jakož i na internetových stránkách Objednatele. Souhlas s uveřejněním

podle předchozí věty se nevztahuje na údaje, které jsou obchodním tajemstvím ve smyslu

ustanovení § 504 Občanského zákoníku, na údaje, jejichž zveřejnění brání předpisy o ochraně

osobních údajů, jakož i na údaje, které jsou chráněny před uveřejněním podle jiných právních

předpisů. Na základě požadavku Zhotovitele a podle výše uvedeného bude zveřejněna pouze

smlouva bez kontaktních údajů na oprávněné osoby Zhotovitele a nebudou zveřejněny veškeré

uvedené počty, ceny a text v příloze smlouvy č. 1 — Nabídková cena

Smluvní strany prohlašují, že Zhotovitel sdělil Objednateli před podpisem této Smlouvy, zda jsou

informace uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách obchodním tajemstvím Zhotovitele

ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku či nikoliv. V případě, že by Zhotovitel trval na

tom, že některý údaj obsažený vtéto Smlouvě a jejích přílohách je obchodním tajemstvím

a následně vyšlo najevo, že údaj nenaplňoval podmínky stanovené

v ustanovení § 504 Občanského zákoníku, za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství

nese odpovědnost Zhotovitel.

Zhotovitel (včetně případných poddodavatelů) souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle

zákona č. 320/2001 Sb., o flnanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu

závazkového vztahu vyplývajícího z této Smlouvy s tím, že se Zhotovitel podrobí této kontrole,

a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) výše uvedeného zákona.

Zhotovitel se zavazuje zajistit tento souhlas i u všech svých poddodavatelů.

Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě nebo která mají

být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna písemně a druhé Smluvní straně

doručena bud' doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy,

prostřednictvím datové schránky nebo e—mailem, není-Ii v této Smlouvě stanoveno nebo mezi

Smluvními stranami dohodnuto jinak.

Stane-Ii se některé z ustanovení této Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nebude to mít vliv

na platnost a účinnost ustanovení ostatních a na platnost a účinnost této Smlouvy jakožto celku.

Neplatné nebo neúčinné ustanovení bude nahrazeno po vzájemné dohodě Smluvních stran

takovým ustanovením, které bude odpovídat svým účinkem co nejblíže původnímu záměru a

účelu neplatného či neúčinného ustanovení v ekonomickém i právním smyslu.



7. Práva a povinnosti výslovně v této Smlouvě neupravené se řídí platnými a účinnými právními

předpisy České republiky, zejména pak příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku

8. Zhotovitel není bez písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit práva ze smluvního

vztahu založeného touto Smlouvou na třetí osobu.

9. Smluvní strany se dohodly na tom, že Zhotovitel není oprávněn činit jednostranná započtení

svých pohledávek vzniklých na základě této Smlouvy či vsouvislosti sní vůči jakýmkoli

pohledávkám Objednatele.

10. V případě rozporu ujednání této Smlouvy s ujednáními obsaženými v přílohách této Smlouvy či

jiných dokumentech upravujících práva a povinnosti Smluvních stran (např. obchodní podmínky)

mají přednost ujednání této Smlouvy.

11. Smluvní strany se dohodly, že se pro účely této Smlouvy nepoužije ustanovení

§ 2050 Občanského zákoníku.

12. Zhotovitel výslovně uvádí, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení

§ 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

13. Případné spory vzniklé ztéto Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve vyřešit dohodou.

Pokud se Smluvní strany nedohodnou, bude spor řešen před věcně a místně příslušným

obecným soudem České republiky. Rozhodčí řízení je vyloučeno. Veškerá jednání jsou vedena

v českém jazyce.

14. Tato Smlouva může být měněna pouze na základě dohody Smluvních stran, a to ve formě

písemně vyhotoveného a vzestupně číslovaného dodatku podepsaného oběma Smluvními

stranami. Podpisem Smluvních stran se dodatek stává nedílnou součástí této Smlouvy.

15. Tato Smlouva je vyhotovena v5 (slovy: pěti) stejnopisech, kdy každý z nich má platnost

originálu. Z toho 3 (slovy: tři) stejnopisy obdrží Objednatel a 2 (slovy: dva) stejnopisy obdrží

Zhotovitel.

16. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 1 — Nabídková cena

Příloha č. 2 — Přehled poddodavatelů Zhotovitele.

17. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem pFeEetIy, a že byla uzavřena

podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz výše uvedeného připojují Smluvní strany své

POdPÍSY-

V Českých Budějovicích dne: // „ff/K7“ Na Borku dne: 55). l7. ft)/ff

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Ing. Libuše Petrášková

ředitelka pracoviště ČSSZ České Budějovice    jednatel společnosti
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DAVIVE Příloha č.1
TX! ... x * '

Profese; KLM Akce: Havarijní oprava ovládání pro KLM (Klientské centrum)

Čís akce' 1907224" Misto akce: Pracoviště CSSZ Ceské Budějovice, Ant. Barcala 1461, 370

' ' 05 České Budějovice

Stupeň PD: Investor:

Vydání PD: Projektant:
 

    
Soupis materiálu a výkonů

položku

Rozváděč Skříňový - nová deska

přepínač třípolohový na rozvaděč komplet

kontrolka na rozvaděč zelená

vypínací spoušť

hlavní vypínač 25A/3P, vypínací spoušť s kontakty, cívka 230V

68/1

10C/1

258/3

stykač 25/3

relé 2P 6A 24V 50Hz včetně patice

na DIN

pojístkový držák na DIN

řadová svorka 2,5

(
D
W
N
O
'
J
O
'
i
-
Ř
W
N
—
ň

_
n
_
n
_
|
_
n
_
x

h
W
N
—
‘
O

řadová svorka 4,0

řadová svorka 32

24V 100VA

svodič přepětí

kabelová vývodka s maticí PG16

kabelová vývodka s maticí PG21

POL638

POL955

POL925

POL871.72

kabely, dutinky, lišty

materiál

N
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kompletace rozvaděče

Prostorové teplotní čidlo Venkovní čidlo teploty
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Nabídka CELKEM

(Kč bez DPH)

za 1 MJ za položku

Soupis materiálu a výkonů  

p
o
l
o
ž
k
a

m
n
o
ž
s
t
v
í

M
J

     
 

   

  
  
  
  
  

    

    
  

 

  

  

ks Teplotní snímač příložný vč. Příslušenství

ks Čidlo teploty do VZT kanálu

ks Diferenční manostat VZT, 50..500Pa, přepínací kontakt, IP54

ks Diferenční manostat filtr, 20..300Pa, přepínací kontakt, IP54

ks Klapkový pohon 3 otočným pohybem, bez havarijní funkce, 0-10V, 5Nm,

74V 11354

ks Klapkový pohon 3 otočným pohybem, s havarijní funkcí, ON-OFF, 5Nm, 24V,

IP54

ks třícestný ventil s pohonem

  

  

  

  

 

  

  

kpl instalace čidel a pohonů

  

protimrazová ochrana

CYKY-J 3x1,5

CYKY-J 5x1,5

CYKY—J 4X2,5

JYTY-O 2x1

JYTY-O 4x1

Vodič CYA 6, žz

Oceloplechový žlab 62/50mm, galvanizovaný, včetně víka a příslušenství pro

montáž

Instalační trubka PVC, prům 16-32mm, pevná, vč. příchytek a montážního

příslušenství

m Instalační trubka PVC, prům 16-32mm, ohebná, vč. příchytek a montážního

nříslušensfví

m Plastová vkládací lišta 16/16, vč. příslušenství pro montáž

  
  

   

   

  
  

  
  

    

  

  

    
   

     

   

 

    

  

  

  

  
  

  

  
  

3
3
3
3
3
3
3

  

3

  

 

  

m Plastová vkládací lišta 40/16, vč, příslušenství pro montáž

  

kpl Ocelové nosné konstrukce

  

kpl instalace žlabů, trubek a lišt

instalace kabelů

  

Instalační a přístrojové krabice, drobný montážní materiál

  

kpl Montáž, kompletace, oživení nového ovládání

  

doprava a ubytování

Demontáž a odpojení stávajícího rozvaděče

  

kpl Demontáž stávajících čidel a pohonů

  

kpl Demontáž stávajících kabelů a kabelových tras

    Odvoz a likvidace odpadů
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Nabídka CELKEM

(Kč bez DPH)

za 1 MJ za položku

 

 

Soupis materiálu a výkonů
m
n
o
ž
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Provozní zkoušky

  

  
Výchozí revize elektro

kpl Software pro DDC regulátory

kpl Oživení systému, předání a zaškolení

  

  

  

kpl Realizační projektová dokumentace a projekt skutečného provedení

Není-li v soupisu materiálu a výkonů uvedeno jinak, nezahrnuje nabídka:

- dosažení úrovně stavebních připravenosti pro montáž předmětu díla

(tj. zpřístupnění montážních ploch a prostorů, vybourání stavebních prostupů pro trubní vedeni a

následné dozdívky, zednické výpomoci apod.)

- lešení nad 1,9 rn ve venkovním prostoru

práce El a MaR, tj. kabeláž a připojení regulátorů, ovládacích skříněk, čidel a motorů ventilátorů

zajištění uzemnění VZT zařízení včetně potrubních rozvodů, které jsou vodivě propojeny — El

napojeni VZT zařízení které ústí nad střechu objektu na hromosvodnou soustavu - El

- jištěný silový přívod ke svorkám elektrospotřebičů vč. jejich připojeni -El

- nátrubky pro odvod kondenzátu od VZT potrubí - ZTI

- odvod kondenzátu od jednotek a VZT stoupaček - ZTI

- práce topenářské, tj. připojeni směšovacích uzlů VZT jednotek (ohříváku, armatur dodaných s jednotkou)

izolace s tepelnou a požární funkcí

nátěry potrubí a komponent v galvanizovaném (i pozinkovaném) provedení

- podřezání dveří a dveřní mřížky

- oplechování potrubí nad střechou

- provedeni oplechování prostupů potrubí střechou

- požární ucpávky/klapky

- měření hluku vč. protokolu

- revizní otvory

— zajištění transportních tras pro montovaná zařizení VZT v rámci staveniště

- naše cenová nabídka neobsahuje ocelovou konstrukci a statiku pod VZT jednotku na střeše

V případě, že v SOD budou požadovány níže uvedené položky, položky budou přičteny k předložené

cenové nabídce:

- zařízení staveniště

- spotřeba energii

  
  

- dispečerské pracoviště (PC,klávesnice,myš,monitor)včetně zákl.SW zajišťuje investor není součástí dodávky MaR

- dosažení úrovně stavebních připraveností pro montáž předmětu díla

(tj. zpřístupnění montážních ploch a prostorů, vybourání stavebních prostupů pro vedení a

následné dozdívky, zednické výpomoci apod.)

- lešení nad 1,9 m ve venkovním prostoru

- Nabídka neobsahuje hlavní přívod pro rozvaděč MaR

elektroinstalace zajistí silové, jištěné přívody k venkovním jednotkám

požární ucpávky/klapky

revizní otvory

zajištění transportních tras pro montovaná zařízení v rámci staveniště

Práce topenářské, tj. připojeni směšovacích uzlů, montáž návarků a tlakových i teplotních odběrů, montáže reg. ventilů,

čerpadel, připojování potrubí, izolace apod. -v dodávce Hauser

- Stavební přípomoci, bourací a stavební činnost, klempířské, malířské a natěračské práce.

MaR nezajišťuje dodávky a regulaci topných kabelů pro ohřev venkovních potrubí nad rámec CN

- V případě požadavku na zapojení dalších regulačních, ovládacích či akčních prvků bude

cena za D+M účtována dle skutečného rozsahu dodávek a délky spojovacích vedeni .

 

 

  

  

cena celkem v Kč bez DPH 247 428

vyše DPH v Kč 51 960

Icena celkem v Kč s DPH 299 388

 

3. strana z 3 stran Příloha č. 1 - ČB_OSSZ ČB_oprava ovládání KLM_CN_1.01 Bu+PCh_DAVlVE

 



Příloha č. 2

PŘEHLED PODDODAVATELÚ ZHOTOVITELE

Havarijní opravy ovládání klimatizací pro klientské centrum vbudově pracoviště ČSSZ České

Budějovice a OSSZ České Budějovice.

Početpoddodavate/ůje: 0

. ) ’7 ,4 w/ DAVIVE TZB servis, s.r.o.

Na Borku dne ŠCÝÁČIŠ U_Škoiky169,373 67 Borek

IC: 068 43 255

DIČ: CZ 068 43 255

www.davivecz (1)

_DAVIVE 123 servis, s.r.o.

jednatel společnosti

 



 


