
POZÁRUČNÍ SERVISNÍ SMLOUVA

Číslo smlouvy: 2019/1/0008

Článek I
Smluvní strany

Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Jehož jménem jedná:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání

Telefon./Mobil:
E-mail:
Osoba oprávněná k jednáni

Ministerstvo obrany
Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
60162694 y

CZ60162694
Ředitel Agentury vojenského zdravotnictví
plukovník gšt. Ing. Ladislav šlechta, MSS

ve věcech technicko-organizačních:

ve věcech smluvních:

Telefon:/Mobil:
Adresa pro doručování koresp

Vojenské zařízení 684800
500 02 Hradec Králové

(dále jen „objednatel1')

a

Název:
Zapsán:

Sídlo:
IČ:
DIČ:
Prostřednictvím:
Sídlo:
Zastoupen:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednáni:

Vojenský technický ústav, s. p.
Á0vtókf75,85?W<" bděném u Méstského soudu v Praze, v oddílu

Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
242 72 523
CZ24272523
Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚPV
Vyškov, Dědice, Víta Nejedlého 691, PSČ: 682 01

odštěpného závodu

Telefon./Mobil:
E-mail:
Adresa pro doručování koresp

Vojenský technický ústav, s. p., odštěpný závod VTÚPV
Vita Nejedlého 691

.... . 682 01 Vyškov
(dále jen „zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel dále také spoleiné jako .smluvní strany nebo jednotlivé smluvní strana")

“STJ' 'e.rtan0V"n;§ 1746 °dst 2 zákona e- 89/2012 Sb ■ občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisu (dále jen „OZ") a v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 134/2016 Sb o zadávání
veřejných zakazek, tuto pozáruční servisní smlouvu (dále jen „Smlouva").

Článek II
Účel smlouvy

Účelem této Smlouvy je zabezpečení pozáruční provozuschopnosti

i splnění předepsaných servisních norem.
zdravotnických KTN ISO 1C a tim



Článek lil

Předmět smlouvy

1' tetoiSmiouvy je závazek zhotovitele provádět servis a opravy čtyř zdravotnických KTN

ISO 1C dle přílohy c. 1 této Smlouvy (dále jen „dílo") a závazek objednatele řádně provedené dílo

převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

2. Přesná specifikace díla je uvedená v příloze č. 1 této Smlouvy.

Článek IV

Cenové podmínky

1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů

dohodly na ceně za dílo. Cena za dílo je sjednána v souladu s nabídkovou cenou zhotovitele, která

je závazným podkladem pro uzavření této Smlouvy. V této ceně jsou již zahrnuty veškeré náklady
spojene s plněním této Smlouvy.

2. Celková cena za dílo činí:

1 089 817,80 Kč včetně DPH

(slovy: jeden milion osmdesát devět tisíc osm set sedmnáct korun českých a osmdesát haléřů).

3. Celková cena za dílo bez DPH činí 900 675,90 Kč, DPH sazby 21% činí 189 141,93 Kč.

Článek V

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen dodat řádné provedené dílo objednateli spolu se zápisem o předáni a

převzetí nejpozději do 30. června 2020.

2. Místem plněni, provádění a předáni díla je Vojenský technický ústav, s. p„ odštěpný závod

VTUPV, Víta Nejedlého 961, 682 01 Vyškov.

Článek VI

Podmínky provádění díla

1. Objednatel pověřil svého zástupce pro předáni díla k provedení díla a následně k předání a

převzetí díla v místě plnění le jen „přejímající").

2. O předání díla k provedení dou:

a) označeni typu a soupis předané výbavy,

b) soupis předané dokumentace,

c) jméno předávajícího a přebírajícího.

3. Zhotovitel je povinen zabezpečit dílo proti ztrátě, odcizení a poškození, a to až do doby jejího

předání přejímacímu v místě plnění díla.

4. Objednatel je oprávněn v souladu s ustanovením § 2593 a násl. znění OZ prostřednictvím

pověřených pracovníků provádět průběžnou kontrolu. Za tímto účelem je zhotovitel povinen
předložit objednateli veškerou dokumentaci související s prováděním díla vyžádanou
objednatelem, dále je zhotovitel povinen umožnit objednateli vstup do veškerých prostor, ve
kterých je dílo prováděno nebo které s prováděním díla souvisejí.



5.

6.

7.

8.

Í22 o7Ď?00do"400tiLPndKn0;-T,S,é PMni ™maiíCím* a >° v Pracovních dnech

, oa u'uu d0 14 00 h°d'n- Konkrétní termín a hodinu Dředání a nř*v70ti dn, •
O sou iasi zhotovitel nejméně 4 kalendářní dny před předpokládaným terminem s přejímajS^

Přejímající po převzetí díla v místě plnění potvrdí zhotoviteli přejímající doklady.
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Článek VII
Platební a fakturační podmínky

píTvzeTdía0 doní20 dnúdo klUr°7 * H°kamžitem Pojímajícího dokladu po pfedénl a
P zeti díla do 20 dnu doporučené odešle objednateli daňový doklad (dále jen faktura1! na
adresu pro doručování korespondence. Faktura musí obsahovat všechny náíežitostÍSého

adU dle Platné právní Úpravy' 2ejména d|e zákona č. 235/2004 Sb. o dani 
i an o noty, ve zněm pozdějších předpisů a dle ustanovení § 435 OZ, a dále tyto údaje:

a) označeni dokladu jako „Daňový doklad - faktura1',

b) číslo smlouvy, dle které se uskutečňuje plnění,

c) cenu za dílo celkem v Kč včetně DPH.

d) označeni peněžního ústavu a čísla účtu, na který má být poukázaná platba.

K faktuře musí být připojen:

a) originál přejímajícího dokladu s montážním nebo zakázkovým listem,

b) soupis použitého materiálu a rozpis prací.

Králové bUde 0bjednate" doručena na adresu: VZ 6848. ekonomické oddělení, 500 02 Hradec

Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručeni objednateli.

Faktura je považována za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele a 
jejim směřováním na účet zhotovitele. uojeonareie a

nepíli6 0Pfnén faktum Vrátit před uPfynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj 
nebo doklad uvedeny ve Smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet 
výtisku. Při vráceni faktury objednatel uvede důvod jejího vráceni a v případě oprávněného 
vrBcem zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vracením faktury přestává běžet plodní 

hutá splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli Zhotovitel ie Dovinen

zzsrdoruči'obiedna,e"do ,o dnů °de dpa ^ cp^“i;7v;ue;

Jako odběratel bude na daňovém dokladu uvedená:

Česká republika - Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6 

Konečný příjemce: VZ 6848 Hradec Králové.

zákona"č ^'edány dŮVOdy * "aplnéní mStÍtUtU ručení za daň dle stanoveni § 109
fZi . ' ° dani zpřidané hodnoty. ve zněni pozdějších předpisů, bude

obednatel při zasílám úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně dle 
ustanoveni § 109a tohoto zákona.



Článek Vlil

Vlastnictví a odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem díla, které bylo zhotoviteli předáno k provedení díla, je po celou dobu plnění

objednatel. r

2. Nebezpečí vzniku škody na véci předané k provedeni díla přechází z objednatele na zhotovitele

okamžikem předaní véci a současné podpisu Protokolu o předáni díla a zpět ze zhotovitele na

objednatele okamžikem podpisu Protokolu o provedení díla zástupci obou smluvních stran po
předání díla

3 Zh3 4fnefbezopef škody na P^ádéném díle až do jeho předání přejímajícímu odpovídá

zhotovitel.Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze
prokazatelné vzniklá škoda. H

Článek IX

Záruka za jakost, vady díla a reklamace

1. Ve smyslu ustanoveni § 2619 OZ zhotovitel přejímá záruku za jakost díla od data předání díla

přejímajícímu podobu 12 měsíců na práci a 24 mésíců na ostatní nový materiál použitý při
opravě. 1 v

2. Práva z vadného plněni se řídí ustanoveními § 2615 a násl. OZ.

3. Vady díla, které se projeví během záruční doby. uplatňuje objednatel u zhotovitele bezodkladné

po jejich zjištěni emailem na adres následné do 5 pracovních dní zašle
zhotoviteli písemné oznámení. V oz la v záruce popsána.

4. Zhotovitel je povinen se k odpovědnosti za vady vyjádřit do 7 pracovních dnů ode dne jejího
obdržení. ‘ 1

5. Zhotovitel je povinen vady díla v záruce odstranit do 30 dnů ode dne uznáni odpovědnosti za

vady, nebo v jiném dohodnutém termínu, s kterým bude souhlasit objednatel.

6. O odstranění vady musi být sepsán „Protokol o odstraněni vady a předání díla".

Článek X

Smluvní pokuty

1. V případě prodleni zhotovitele s provedením díla v terminu uvedeném v nabídce dle čl. V odst. 1

této Smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý započatý den prodleni smluvní

pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH, a to až do úplného splněni závazku nebo
do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XI této Smlouvy. Okamžik práva
fakturace vzniká první den prodlení.

2. Neodstraní-li zhotovitel nahlášenou vadu díla ve lhůté dle čl. IX odst 5 této Smlouvy, je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 500 Kč a to
až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení
čl. XI této Smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká první den prodlení.

3. V případě jednostranného odstoupení zhotovitele nebo objednatele od podepsané Smlouvy, se

zhotovitel nebo objednatel zavazuji zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 10 %

z celkové částky služby s DPH, a to do 10 pracovních dnů od zániku smluvního vztahu.

4. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodleni s úhradou faktury smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny

díla včetně DPH za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku. Tím nejsou
dotčena ustanoveni čl. XI této Smlouvy Okamžik práva fakturace vzniká první den prodlení.



5.

6.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode 
straně na adresu pro doručováni korespondence. dne doručení vyúčtování povinné

Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinna smluvní strana bez ohledu na to zda a v jaké vvší 
vzn,ka druhé straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně vedle 
smluvních pokut a úroků z prodlení v plné výši.

Článek XI
Zánik smluvního vztahu

1. Závazek ze Smlouvy zaniká:

a) splněním závazku rádně a včas,

b) písemnou dohodou smluvních stran, spojenou se vzájemným vypořádáním účelné a
prokazatelné vynaložených nákladů, uceinea

c) jednostranným odstoupením od Smlouvy pro její podstatné porušení některou ze smluvních

2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy je:

a) prodleni s provedením díla v termínu o více jek 20 dní,

b) nedodržením sjednaného množství, jakosti nebo druhu díla.

c) nedodržení ujednání o záruce na dílo,

d) neodstranění vad díla ve sjednané době

1.

2.

3.

1.

2.

Článek XII 
Zvláštní ujednáni

Pokud nebylo v této Smlouvě ujednáno jinak, řídi se práva a povinnosti a právní poměry z této 
mouvy vyplývající, vznikající a související platným právem České republiky. Veškeré spory

přisánými so^dT ^ V S°UVÍS'°StÍ S jeJím uzavřením a platností, budou rozhodovány

Zméní-I« se po uzavření této Smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle Smlouvy stane pro 
některou ze stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit závazky ze Smlouvy 
vyplývající. Ustanovení § 1950 OZ se nepoužije. y

Smluvní strany se dohodly, že s. bezodkladné písemně sdělí skutečnosti, které se týkají změn 
některého z jejich základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví

Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této Smlouvy musí být učiněna v 
písemné formě, nem-li v textu této Smlouvy uvedeno výslovné jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresy pro doručování korespondence

Článek XIII
Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž každá má platnost originálu. Každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

Doplňováni nebo změnu této Smlouvy je možno provádět jen se souhlasem obou smluvních stran 
a to pouze formou písemných, vzestupné číslovaných a takto označených dodatků přičemž 
nesmi dojit ke změnám v rozporu se zákonem. Takto uzavřené dodatky tvoří nedílnou součást 
Smlouvy. Za změnu Smlouvy se nepovažuje změna identifikačních údajů některé ze smluvních 
stran. Tato změna bude druhé smluvní straně písemně oznámena na adresu pro doručování



korespondence. Pro případ uzavření dodatku se smluvní strany výslovné dohodiv že ustanoveni
§ 1729 odst 1 OZ se nepoužije.

3. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti nejdříve

dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 6 zákona č. 340/2015 Sb.,

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(dále jen „zákon o registru smluv").

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy po jejím podpisu, s výjimkou informací, které
zhotovitel označí jako obchodní tajemství.

5. Smluvní strany prohlašuji, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavřeni Smlouvy

vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí

z vědomé jimi udaných nepravdivých údajů Na důkaz svého souhlasu s obsahem Smlouvy
připojují pod ni své podpisy.

6. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovné neupravené se přiměřené řídi

příslušnými ustanoveními OZ.

7. Nedílnou součástí této Smlouvy je příloha:

Příloha č. 1 - Rozpis prací včetně cenové kalkulace

V Hradci Králové dne Z8.. .ÍK,. .2020 ve Vyškově dne .- ^

Za objednatele: Za zhotovitele:
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