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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
pozdějších předpisů

(dále jen ,,OZ")
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EVIDENCE SMLUV

HM'K 'M' Jzd
, dcjč. čisb rokI. Smluvni strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kEak|o V ssd
Sídlo: výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh
IČO: 70884561, DIČ: CZ 70884561 (není plátcem DPH)
Zastoupený: brig. gen. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D., ředitelem HZS Moravskoslezského kraje
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. účtu: 193388 1/0710
(dále jen ,,objednatel")

b

Ĺ doba plnění

a

COMPLETE CZ, spol. S r.o.
Sídlo: Legerova 1853/24, Nové Město, 120 00 Praha 2
IČO: 26707829, DIČ: CZ26707829
Zastoupená: jednatelem společnosti
Bankovní spojení: ČS a.s., č. účtu: 1355962/0800
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vI. 88727
(dále jen ,,zhotovitel")

TI. Předmět smlouvy
l. Předmětem této smlouvy je provedení díla: oprava ventilátoru kondenzátoru systému chlazení

2, a to v rozsahu dle cenové nabídky, která je přílohou č. l této smlouvy (dále jen ,,dílo").
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí, řádně,

včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v odst. l a objednatel se zavazuje řádně a včas
provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu. Součástí provedení díla je i předání
dokladů, které se k dílu vztahují.

3. Doba plnění: do 01.10.2019
4. Místo plnění (místo předání provedeného díla): Integrované bezpečnostní centrum

Moravskoslezského kraje, Nemocniční 3328/11, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
5. Osoba pověřená objednatelem k převzetí provedeného díla:

e-mail:
6. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 05. 08. 2019, která byla na

základě zadávacího řízení č. 116/2019NZMR vybrána jako nejvýhodnější.

III. Cena díla a platební podmínky
l. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a Činí:

cena bez DPH 68 435,00 KČ
DPH 21 % 14371,35 Kč
cena včetně DPH 82 806, 35 KČ

2. Podrobná kalkulace celkové ceny díla tvoří přílohu Č. l této smlouvy.
3. Sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením

díla.
4. Podkladem pro úhradu ceny díla bude faktura, která bude obsahovat náležitosti daňového dokladu

podle OZ a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále
také ,,faktura"). Objednatel tímto souhlasí s použitím daňového dokladu v elektronické podobě.
Smluvní strany nesjednávají zálohy na cenu díla.

5. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí obsahovat také:
a) označení předmětu smlouvy ve znění odpovídajícím bodu Il. odst. l této smlouvy,
b) označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno,
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c) kontaktní údaje zhotovitele pro záležitosti fakturace,
d) součástí faktury musí být dodací list, předávací protokol nebo jiný obdobný doklad včetně

soupisu jednotlivých položek, podepsaný zástupci obou smluvních stran, potvrzující, že dílo
podle této sinlouvy bylo řádně předáno,

6. Faktura bude zhotovitelem vystavena po předání a převzetí díla podle této smlouvy. Lhůta splatnosti
faktury je dohodou stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli. Stejná
lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad
škody aj.).

7. Faktura v listinné podobě musí být doručena na adresu objednatele na úl. výškovická 40, 700 30
Ostrava-Zábřeh, a faktura v elektronické podobě musí být doručena na e-mailovou adresu:
uctama@.hzsmsk.cz.

IV. Vady díla a záruky
I. Zhotovitel je povinen předat dílo v rozsahu, kvalitě, podle technických parametrů a obchodních

podmínek sjednaných v této smlouvě. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá specifikaci
nebo výsledku určenému v této smlouvě.

2. Smluvní strany se dohodly na záruční době 12 měsíců.

V. Sankční ujednání
l. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní

pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla VC. DPH za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele se zaplacením dohodnuté ceny díla je objednatel povinen zaplatit

zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

VI. Závěrečná ujednání
l. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu,

její část nebo práva a povinnosti z této smlouvy třetí osobě.
2. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů

uvedených ve smlouvě včetně ceny díla. Tato smlollva podléhá povinnosti uveřejnění v registru
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů,
přičemž smluvní strany souhlasí s jejíin uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění této smlouvy
v registru smluv zajistí objednatel.

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fýzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízeni o ochraně
osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou použity pouze pro účely plnění této
smlouvy a při uveřejnění smlouvy budou anonymizovány.

5. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy o dílo a podepsány
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platľlostí originálu, přičemž každá ze smluvních
stran obdrží jeden stejnopis.

7. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. l - cenová nabídka.
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Strana číslo: 1
IČ odběratele: 70884561
DIČ odběratele: CZ70884561

COMPLETE CZ, spol. S r.o.
Legerovä 1853/24, 120 00 Praha 2
IČ: 26707829, DIČ: CZ26707829

Tel: 273 132 520
Fax: 273 132 540
E-mail:
Web: w
Společnost je zapsána u Městského soudu v praze, spisová značka. C 88727

>{ Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

l
: výškovická 2995/40

: 70030 Ostrava-jih

\. _ __J

Váženi obchodní přátelé.

na základě zjištěni servisních techniků Vám zasíláme cenovou nabídku na výměnu ventilátoru kondenzátoru - systém Č.2.

Datum vystavení:

Poř. Kód produktu

001 D2
002 HOD
003 MATERIALS

01)4 MM

05.08.2019

Popis produktu

Cestovní paušál
Práce technika
Ventilátor
30108567C
Montážní materiál

Počet mj Cena MJ

1.00 bal 2.850,00
5,00 hod 750,00
1.00 ks 61.335.00

DPH Cena bez DPH

21% 2.850,00
21% 3.750,00
21% 61.335,00

1,00 ks 500,00 21% 500,00

Celkem bez DPH CZK 68.435,00

Celkem DPH CZK 14.371,35

Celkem CZK 82.806,35

Poznámka:
jedná se o odhady množství, doprava, práce a dodané díly budou fakturovány na základě skutečného množství uvedeného v
pracovních listech.
Ceny jsou kalkulovány za předpokladu provádění opravy v běžné pracovní době.

Nabídka zahrnuje:
Dopravu osob a materiálu, provedení opravy a dodávku dílů v uvedeném rozsahu.

Nabídka nezahrnuje:
Případné další práce nebo díly, které nejsou výslovně uvedeny ve výše uvedené specifikaci nabídky.
Případné další práce, úkony a dodávky dílů nad tento rámec, které se mohou objevit během prováděných prací, budou účtovány dle
skutečnosti ve výše uvedených položkových cenách, případně dále konzultovány a oceněny.

OSTATNÍ ÚDAjE:

Dodací lhůta:
cca 4-6 týdnů od objednání, v závislosti na dodávce dílů výrobcem.

Platební podmínky:
100% ceny na základě faktury. Faktura bude vystavena na základě zástupcem objednatele podepsaného pracovního listu l
předávacího protokolu. Splatnost faktury je 30 dni od data provedení servisu.

Platnost nabídky:
30 dní od data zpracování.
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