
Smlouva o kontrolní činnosti

1) Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 2172/15, Ostrava — Poruba, PSČ 708 00

IČO: 61989100

DIČ: CZ 61989100

Ubytovací služby a Stravovací služby

Studentská 177/1, 708 00 Ostrava—Poruba

Zastoupena: Marie Stonišová, ředitelka USSS

jako objednatel na stranějedné (dálejen „ objednatel “)

a

2) ZDROJ Fryštacký s.r.o.

se sídlem Budovatelská 1376/10a, 747 14 Ludgeřovice

zapsaná v OR vedeném KS Ostrava, oddíl C, vložka 25478

IČO 26796775

DIČ: czz6796775

Zastoupena: “,jednatel

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu:_

jako zhotovitel na straně druhé (dálejen „zhotovitel “)

uzavřeli ve smyslu ustanovení § 2652 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v

platném znění (dále jen „ občanský zákoník“) následující smlouvu o kontrolní činnosti.

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy o kontrolní činnosti je závazek zhotovitele provedení měření

a seřízení ochran a jističů NN (dále jen „měření a seřízení“) vjednotlivých objektech

Ubytovacích služeb a stravovacích služeb zadavatele, dle přílohy č. 1 této smlouvy. Smluvní

strany se dohodly na provedení revizí dle ČSN 33 1500, 33 2000 — 6, 33 2200, 34 13 90 a EN

62305 - 3.

2. Zhotovitel se zavazuje na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost svým jménem k

provedení měření a seřízení v jednotlivých objektech zadavatele, dle přílohy č. 1 této

smlouvy. Pro každé zařízení objednatele dle předchozí věty bude zpracována zpráva, která

bude obsahovat údaje o měření a seřízení všech zařízení. Každá zpráva bude plně v souladu
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svýše uvedenými základními normami pro provádění měření a seřízení. Součástí zprávy bude

předán seznam případných závad s návrhy na odstranění zjištěných poruch a neshod. Tento

seznam bude odsouhlasen kontaktní osobou objednatele a bude podkladem pro následné

odstranění závad.

ll.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést veškerá měření a seřízení v době od podpisu smlouvy

do 31. 8. 2019.

2. Zhotovitel je při realizaci předmětu smlouvy povinen dodržovat provozní dobu

objednatele, kteráje v pracovní dny od 7:00 do 14:00 hodin.

III.

Cena za kontrolní činnost a platební podmínky

1. Cena za provedení předmětu plnění činí celkem 82 794 Kč bez DPH. DPH činí 17 387

Kč a cena včetně DPH činí 100 181 Kč.

2. Ceny za provedení činností sjednaných touto smlouvu jsou pevné, závazné a platně po

celou dobu plnění předmětu této smlouvy o kontrolní činnosti. Výše DPH bude účtována

v příslušné zákonné výši.

3. Objednavatel bude hradit oprávněné faktury, vystavené V souladu s fakturačním

podkladem, zhotoviteli bezhotovostním převodem na jeho bankovní účet uvedený v záhlaví

této smlouvy o kontrolní činnosti. Za temiín úhrady faktury je považován den odepsání

příslušné částky z účtu objednatele. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů ode dne vystavení

daňového dokladu.

4. Veškeré platby dle této Smlouvy budou Objednatelem placeny na účet Zhotovitele

uvedený v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v této

smlouvě nebo ve faktuře je jeho účtem, který je správcem daně zveřejněn způsobem

umožňujícím dálkový přístup V souladu s ust. § 96 zákona o DPH. Zhotovitel je povinen

uvádět ve faktuře pouze účet, který je správcem daně zveřejněn V souladu se zákonem o DPH.

Dojde-li během trvání této Smlouvy ke změně identifikace zveřejněného účtu. zavazuje se

Zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně informovat Objednatelc o takové změně.

Vzhledem k tomu, že dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH ručí příjemce zdanitelného

plnění za nezaplacenou daň Z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela

nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného

plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. provede

Objednatel úhradu ceny Plnění pouze na účet. který je účtem zveřejněným ve smyslu ust. § 96

zákona o DPH. Pokud se kdykoliv ukáže, že účet Zhotovitele, na který Zhotovitel požaduje

provést úhradu ceny Plnění, není zveřejněným účtem, není Objednatel povinen úhradu ceny

Plnění na takový účet provést; v takovém případě se nejedná o prodlení se zaplacením ceny

Plnění na straně Objednatele.
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IV.

Podminky pro provádění kontrolní činnosti

]. ZhOtOVitel OdeVídá V průběhu realizace plnění za pořádek a čistotu V prostoru

jeho realizace.

2. Zhotovitel je povinen zabezpečit:

- provedení realizace plnění tak, aby odpovídala platným požárním předpisům,

— projednávání časového harmonogramu o průběhu prací s objednatelem,

- odbornost technika odpovídající požadované službě, která je doložena příslušným

osvědčením,

- aby technik zhotovitele se nejméně 5 dní předem domluvil s kontaktni osobou zadavatele, ve

kterém objektu zahájí měření a seřízení,

- respektování požadavků jednotlivých pracovišť objednatele tak, aby činnost v objektech

byla co nej méně omezena a zajistit, aby se technik přizpůsobil provozu jednotlivých pracovišť

— uvedení prostoru plnění předmětu smlouvy ajeho okolí do původního stavu.

3. Závazek zhotovitele realizovat plnění je splněn předáním řádně provedených měření a

seřízení a zpráv v písemné podobě objednateli a podpisem zápisu o předání a převzetí prací

pověřenými zástupci smluvních stran.

2. Zprávy musí obsahovat všechna zadaná zařízení. Z měření a seřízení nelze vynechat

žádné zařízení .

3. Každá zpráva musí mít evidenční číslo a zařízení musí být přesně specifikována a

popsána tak. aby nebyla zaměnitelná (v souladu s platným značením objednatele).

4. Zprávy musí obsahovat název jednotlivých zařízení. Zjištěné závady musí být

popsány. v závěru zpráv očíslovány a rozčleněny na závady, které mají bezprostřední vliv na

zdraví. životy a bezpečnost osob a věcí a na závady ostatní.

5. U každé závady musí být uvedeno číslo normy a článek normy nebo jiný předpis, s

nímžjc závada v rozporu.

6. Závady uvedené ve zprávě budou předány samostatně formou tabulky.

7. Zprávy budou předány objednateli za každé zařízení v tištěné podobě.

8. Za případnou škodu vzniklou při realizaci plnění odpovídá zhotovitel, pokud

neprokáže, Že škodu nezavinil.

V.

Sankční ujednání

l. V případě porušení smluvních povinností se smluvní strany dohodly na následujících

smluvních pokutách:

a) v případě nedodržení termínů provedení činností předmětu plnění této smlouvy uvedených

v příloze č 1, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši l 000 Kč za



každý den prodlení po marném uplynutí sjednané doby,

b) v případě prodlení objednatele s úhradou ceny za plnění předmětu této smlouvy je

zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení v zákonné výši.

VII.

Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu o kontrolní činnosti je oprávněna kterákoliv ze smluvních stran

jednostranně ukončit písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní dobou, která začne běžet

prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověd“ doručena druhé smluvní

straně.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy o kontrolní činnosti jednostranně odstoupit

v případě, že ze strany zhotovitele dojde k podstatnému porušení jeho smluvních povinností.

K odstoupení od smlouvy v takovémto případě dojde na základě písemného oznámení

objednatele doručeného zhotoviteli. V pochybnostech se má za to, že k doručení oznámení o

odstoupení došlo třetím dnem po jeho odeslání. Důvodem pro odstoupení ze strany

objednatele je zejména porušení povinností zhotovitele spočívající v nenastoupení k

provedení elektro-revizí ve stanoveném termínu a provádění díla (postupem, materiály)

v rozporu s právními předpisy či v neprovedení ostatních činností sjednaných touto smlouvou

o kontrolní činnosti, a to ani do 15 dnů od termínu plnění dohodnutého dle bodu 1. 4.

3. Tuto smlouvu o kontrolní činnosti lze měnit pouze dohodou obou smluvních stran

obsaženou vpísemném, chronologicky očíslovaném dodatku ktéto smlouvě o kontrolní

činnosti.

4. Smluvní strany se zavazují. že případné spory vyplývající z této smlouvy budou řešit

především vzájemnou dohodou. Nedojde—li k dohodě. budou případně spory řešeny u místně a

věcně příslušného soudu CR.

5. Právní vztahy touto smlouvou o kontrolní činnosti neupravené se řídí platným právním

řádem CR, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

6. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s povinnostmi stanovenými § 147a zákona č.

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se poskytnout

Objednateli potřebnou součinnost. Zhotovitel bere na vědomí povinnosti objednatele zveřejnit

údaje uvedené v této smlouvě v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

informacím, ve znění pozdějších předpisů, se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a

jinými obecně závaznými normami, a to způsobem, jenž vyplývá z uvedených předpisů či o

němž rozhodne objednatel.

Smluvní strany se zavazují udržovat v tajnosti a nezpřístupnit třetím osobám diskrétní

informace — zachovat mlčenlivost —jak jsou vymezeny níže:

— veškeré informace poskytnuté zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 152 zákona č.

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

— informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti (např. osobní

údaje, utajované skutečnosti), obchodní tajemství zhotovitele či případně jiný údaj chráněný

dle zvláštních právních předpisů s odůvodněním takovéhoto zařazení, a to písemně před
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podpisem této smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že tento postup nelze uplatnit ve vztahu k

výši skutečně uhrazené ceny za plnění te'to Smlouvy a k seznamu subdodavatelů Zhotovitele a

dále u infomiací. jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona.

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

provede na základě dohody smluvních stran objednatel, a to tak, aby potvrzení o provedení

registrace smlouvy bylo zasláno oběma smluvním stranám.

8. Tato smlouva o kontrolní činnosti nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou

smluvních stran.

9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu o kontrolní činnosti přečetly, porozuměly &

na důkaz souhlasu sjejím písemným zněním připojují najejí závěr dle své svobodne, vážné a

pravé vůle svě vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

Příloha č. l — poptávka s vymezením zařízení

V....L ................ dne: ...........\ ' ....... V Ostravě dne: ......................

Zhotovitel: Objednatel:

 

  
jméno. _ Marie Stonišová

funkce: - ' " " ředitelka USSS



Poptávka lO/2019/P

 

l. Název dodávky-služby

Měření a seřízení ochran, vypínačů NN

 

2.1.

2. Charakteristika poptávky

Objednatel: VŠB -Technická univerzita Ostrava

17. listopadu 2172/15. 708 00 Ostrava-Poruba

IČ 61989100 DIČ (261989100

Fakturační adresa: VŠB-TUO

Ubytovací služby & Stravovací služby

ul. Studentská 1770/1. 708 00 Ostrava-Poruba

Kontaktní osoba:

 

 

 

2.2. Doba plnění: do 31.8.2019

2.3. Předmět plnění: Měření a seřízení ochran. vypínačů NN

Ochrany NN-ERT 36 kusů

Vypínače AR, ARV-NN-400V 12 kusu

()chrana MG-MC3-MC3N 1 kus

Ochrana DTV3 1 kus

Vystavení protokolů

2.4.Místo plnění VŠB-TU Ostrava

Ubytovací služby a Stravovací služby

Studentská 1770/1

708 00 Ostrava-Poruba

2.5 Další informace: možnost prohlídky objektů a \yžádání dokumentace,

lze dohodnout s vedoucím údržby

tel.—

3. Nabídková cena

3.1 Hodnotí se celková nabídková cena za řádné provedení všech úkonů a doručení v termínu.

3.2

Nabídková cena obsahujc všechny náklady na realizaci zakázky vč. příslušné dokumentace a

dopravy.

 

Zadavact dokumentace — lexlova čast 51mm |



 

4. Ostatní podmínky

4.l Tennín podání nabídek: 7.8.2019

4.2. Zhotovitel zašle nabídku formou doplnění celkové nabídkové ceny do tohoto

dokumentu. doplní identifikační a kontaktní údaje a zašle v termínu podani nabidek:

Celková nabídková cena bez DPH:

82 794,-

Kontaktni údaje:

ZDROJ Fryštacký s.r.o.

Budovatelská 1376/10A

747 14 Ludgeřovice

IČ: 26796775

Jednatel:

Datum vyhotovena nabídky: 6.8.2019

písemně nebo osobně na adresu

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

Ubytovací služby a Stravovací služby

lng. Jozefa Koptova. kancelář B 1 16

Studentská 1/1770

700 32 Ostrava-Poruba

V Ostravě-Porubě 31.7.2019
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