
4. Ceľa zł oito A PLATEBNI poorvlĺľnY

4.1 Cena za dĺlo se sjednává dohodou smluvních stran v souladu s přĺslušnými

ustanoveními zákona ć.526t199o sb. o cenách, ve znění pozdějšĺch předpisů a činĺ:

cnxovÁ cENA eez DPH 27o752,'Kě

snzgn DPH 21% 56 857'92 Kč

CelxovÁcENAVčETNĚ DPH PoZAoKRoUHLENĺ 327 609'92 KÖ

4.2 Cena je stanovena na základě cenovĺá nabĺdky zhotovitele, která je jako Přĺloha č. 1
nedĺlnou souöástí této smlouvy'

4'3 Daň z přidané hodnoty bude uplatněna podle platných právních předpisů v okamŽiku
uskutečnění zdanitelného plnění' V případě, kdy se na předmět plněnĺ vztahuje reŽim
přenesené daňové povinnosti ve smyslu ustanovenÍ $ 92e zákona ć,.23512004 Sb', o
dani z přidané hodnoty, v platném zněnĺ (dále jen ,,zákon o DPH"), podpisem smlouvy
objednatelzároveň prohlašuje, Že předmět plněnÍ sjednaný touto smlouvou použije pro

Účely, kdy se uplatnĺ reŽim přenesenĺ daňové povinnosti na DPH ve smyslu výše
uvedeného ustanovení. V přĺpadě, Že toto prohlášení se ukáże nepravdivým, odpovidá
objednatelza újmu, která zhotoviteli v souvislosti s tímto prohlášením vznikla.

4'4 Cenaza dílo můŽe být překročena v případě zjištěnĺ nutnosti provést práce nebo dodat
materiál nezahrnutý do rozpočtu.

4.5 Pro oceněnĺ vícepracĺ, jejichž položky jsou obsaŽeny V cenové nabídce zhotovĺtele
(dále jen jednotkové ceny), budou pouŽity jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce.
Jestliže jsou k jednotkovýrn cenám připočteny vedlejší rozpoötové náklady (VRN)'
příslušeji tyto VRN i k cenám víoeprací. V případě, Že cenu víceprací nebude moŽno
takto určit, má zhotovitel nárok na úhradu ceny obvyklé v mĺstě a čase prováděnĺ dĺla.

4.6 Sjednaná cena bude objednatelem uhrazena v plném rozsahu po předání a převzetí
díla na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem"

4.7 Daňový doklad zhotovitele je splatný do 15 dnů ode dne jeho doručenĺ objednateli'
Daňový doklad bude obsahovat náleŽitosti daňového dokladu dle S 26 a násl. zákona o
DPH.

4.8 V přĺpadě, Že daňový doklad bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo
nebude obsahovat všechny náleŽitosti, je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit
zhotoviteli do data jeho splatnosti' Zhotovitel podĺe charakteru nedostatkŮ daňový
doklad opravĺ nebo vystavĺ nový. U opraveného nebo nového daňového dokladu běŽí
nová lhůta splatnosti ode dne jeho doručení objednateli.
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VunsĺľlcxÉ pnÁvo K DĺLU A NEBEZPEč|Šxoov NA DĺLE

Do Úplného zaplacenĺ sjednané ceny zůstává dĺlo ve vlastnictvízhotovĺtele

Nebezpečĺ škody na dĺle včetně všech materiálů, výrobků öi zařLzeni, která jsou
souöástí díla, přecházi na objednatele dnem splnění závazhu zhotoviteĺe dokonqit a
předat dĺlo.

6. PnÁvĺ A PovlNNosTl zHoTovlTELE

6.1 Zhotovitel se zavazuje provést dĺlo s odbornou péčí, v souladu s obecně závaznými
právními předpisy.



6.2

6.3

7

7,1

Zhotovitel povede po dobu provádění díla s přihlédnutĺm k jeho povaze stavební denĺk,
či jednouchý stavebník denĺk v rozsahu stanoveném vyhl. č' 4'99/2006 Sb. v platném
zněnĺ.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkiadu na nevhodnou
povahu věcí převz?lY"ľ, od objednatele, nebo pokynů daných mu objednatelem
k p.rovedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné
F.éče, Zhotovitel je dále povinen upozornit objednatele n-ez zbyteóného odkladu na
skryté. překĺáżky v místě plnění' JestliŽe nevhodné věci nebo póxyny nebo překáŽky
v místě plnění brání řádnému provedení díla, je zhotovitel povineń jeho provádění
v nezbytném rozsahu. přeľušit do doby výměny věcí nebo změny pokýnů ob;ednatele
nebo písemného sdělení objednatele, Že trvá na provádění díla b pouŁitĺm pĺ,edaných
věcĺ a daných pokyn_u,.1ebo do doby dohody o změně rozsahu díla. o dobu, po kterou
bylo nutno provádění dĺla přerušit, se prodluŽuje lhůta stanovená pro jeho dokänčení"

PnÁvł A PoVlNNosTl oBJEDNATELE

objednatel se zavazuje spoĺupracovat při prováděnídíla se zhotovitelem, zejména:
a) předat zhotoviteli veškerou dokumentaci potřebnou k provádění díla (stavební

povolení, ohlášení, souhlas vlastnĺků dotčených nemovitostĺ, vy;ádření a
stanoviska dotče_ných orgánů státnĺ správy apod' vztahujĺcí se k předmětu oíla;'

b) předat zhotovitelimísto plněníve stavu umožňujícím řáoné pněńĺ díla,c) umoŽnĺt zhotoviteli plynulé a nerušené prováděňĺ dĺla,
d) umoŽnit pracovníkŮm zhotovitele, kteří budou dílo realizovat, vstup do všech

prostor potřebných. pro řádné splnění závazkťl zhotovitele z této smlouvy,
e) umoŽnit zhotoviteli bezplatné uŽĺvání jedné uzamykatelné místnosti pro uloŽení

materiálu o výměře cca 12 m2, jedné mĺstnosti jako šatny věetnĺä sociálnĺho
zaŕízení pro pracovníky zhotovitele a odběr elektŕického přoudu 23oV a vody
v místě provádění montáŽe,

0 poskytnout zhotoviteli bez zbytečného odkladu veškerou součinnost, kterou lze po
objednateĺi spravedĺivě poŽadovat při provádění díla.

V případě prodlenĺ objednatele s plněnĺm kterékoliv povinnostĺ uvedené v ělánku 7.1'
této smlouvy není zhotovitel v prodlení s plněnĺm předmětu této smlouvy. Sjednané
termíny.k plnění povinnostĺ zhotovitele (zejména doba provedení díla eijeho easti) se
v takovém případě posouvajĺ o dobu, po kterou byl objednatel v prodläní s pĺněnĺm
svých povinností dle tohoto článku. Nemohl-li zhotovĺtei provést oilo ei jeho část ve
stanovené lhůtě v důsledku nedostatku soucĺnnosti ze strany objednatelejje oprávněn
poŽadovat náhradu marně vynaloŽených nákladů'

objednatel je oprávněn kontrolovat provádění dĺla. Zjistĺ_li, Že zhotovitel provádĺ dílo
V rozporu se svými povinnostmi vyplývajĺcími z této smlouvy, je objednatel oprávněn
doŽadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vzniklé vady a_ dílo prováděl řádným
způsobem.

ZÁnučľĺí DoBA' oĐPoVĚDNosT zA VADY

Zhotovitel odpovídá za lo, Že předmět díla dle této smĺouvy je proveden v souladu s
podmínkami stanovenými v této smlouvě a po dobu záručnĺ lhůty bude mít vlastnostĺ
dohodnuté v této smlouvě.

Zh.otovitel odpovídá za v1dy, které se vyskytnou v záruční době na technologická
zařízenÍ v délce 24 měsícq a na montáŽ technologií v délce 60 měsĺců. odpověđnost
se nevztahuje na vady způsobené vyšší mocí, neodboľným zásahem do díla, uŽĺvánĺm
díla v rozporu s návodem k obsluze nebo nešetľným zacházením apod' Záruění doba
počíná běžet dnem předání a převzetí předmětu díla'
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