SMLOUVA O PROVEDENÍ STĚHOVÁNÍ S DOPRAVOU
č.j.: …………………..
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Název:
Právní forma:
IČO:
Sídlo:
Zástupce:
Bankovní spojení:
(dále jen „Objednatel“)

Česká republika – Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a
státní zkušebnictví
Organizační složka státu
48135267
Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
Mgr. Viktor Pokorný, předseda úřadu
21622001/0710, Česká národní banka

a

Název:
IČO:
DIČ:
Sídlo:
Zástupce:
Zápis v OR:
Bankovní spojení:
(dále jen „Dodavatel“)

VEDES, s.r.o.
64051501
CZ64051501
Chelčického 131/4, Jablonec nad Nisou, 466 02
Pavel Sirůček, jednatel
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9881
223187749/0300

na straně druhé (dále jen „dodavatel“)
(Objednatel a dodavatel budou dále společně označováni též jako „smluvní strany“)
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I. Předmět smlouvy
1. Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků výběrového řízení k veřejné zakázce malého
rozsahu na služby zaevidované v systému NEN pod č. N006/20/V00017519 s názvem
„Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví –
stěhovací služby“, v souladu se zadávací dokumentací k této zakázce a nabídkou dodavatele
podanou v zadávacím řízení.
2. Dodavatel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele stěhování kancelářského vybavení
a nábytku (dále jen „věci“), a to z administrativní budovy na adrese Biskupský dvůr 1148/5, 110 00
Praha 1 do administrativní budovy Na Žertvách 24, Praha 8 – Libeň včetně níže uvedených služeb
souvisejících s tímto stěhováním a transportem věcí, včetně zajištění veškerých bezpečnostních a
organizačních opatření majících za cíl ochranu proti odcizení, ztrátě nebo poškození.
Jedná se o tyto služby:
- manipulační a stěhovací práce
- dodání obalového materiálu
- montáž a demontáž nábytku
- nakládka stěhovaných věcí na vozidlo
- transport na místo určení uvedený níže v čl. III
- vykládka, vybalení a rozmístění stěhovaných věcí v nových prostorách dle pokynů
- objednatele
- vyhotovení seznamů stěhovaných věcí
- kontrola a předání stěhovaných věcí podle vyhotoveného seznamu.
To vše shora v bodě 1. tohoto článku uvedeném dále též jako „předmět smlouvy“.
3. Objednatel se touto smlouvou zavazuje zaplatit dodavateli služeb cenu za stěhování, a to ve výši a
za podmínek uvedených dále v čl. V této smlouvy.

II. Místo a doba plnění
1. Místem konečného plnění předmětu smlouvy jsou kancelářské prostory v lokalitě na adrese
administrativní budovy Na Žertvách 24, Praha 8 – Libeň.
2. Stěhování majetku se zavazuje dodavatel provést v termínu od 27. 07. 2020 do 31. 07. 2020 včetně.

III. Způsob plnění
1. Dodavatel služeb se zavazuje při plnění této smlouvy dodržovat všechny obecně závazné právní
předpisy a technické normy, týkající se zejména hygieny, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany
zdraví při práci, hlučnosti, prašnosti a ochrany životního prostředí.
2. Dodavatel služeb zajistí stěhování předmětů vlastními pracovníky přímo v místě jejich současného
uložení a jejich vyložení na místě určeném objednatelem.
3. Při manipulaci, nakládání, přepravě a vykládce stěhovaných předmětů se dodavatel služeb zavazuje
dodržovat všechna doporučení a omezení při manipulaci dle pokynů objednatele.
4. Dodavatel služeb bere na vědomí, že jak manipulace, nakládání, vykládání stěhovaných předmětů
bude průběžně kontrolováno objednatelem, příp. osobami objednatelem pověřenými, a zavazuje se
těmto osobám poskytnout veškerou jimi požadovanou činnost.
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5. Pověřené osoby:
Za objednatele: Mgr. Zdeněk Veselý, Ing. Miroslav Chloupek
6. Za dodavatele: Pavel Sirůček
IV. Cena plnění
1. Cena za předmět smlouvy činí 1 907 460,- Kč bez DPH, tj. 2 308 027,-Kč (včetně DPH ve výši dle
účinných právních předpisů (dále jen „Cena“).
2. Cena je cenou konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady dodavatele spojené
s realizací předmětem smlouvy
3. Objednatel neposkytuje zálohy.
4. Právo na úhradu Ceny vzniká dodavateli po řádném dokončení předmětu smlouvy na základě
faktury vystavené dodavatelem a doručené objednateli. Faktura bude mít povahu daňového
dokladu. Podkladem pro fakturu bude akceptační protokol potvrzený objednatelem.
5. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle platných právních předpisů. Splatnost řádně
vystavené faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
V. Další práva a povinnosti smluvních stran
1. Dodavatel služeb se zavazuje při plnění této smlouvy postupovat s veškerou odbornou péčí a
zabezpečit stěhované věci proti poškození, zničení nebo ztrátě i způsobem, který nebyl
objednatelem výslovně žádán, pokud to bude dle jeho odborných zkušeností vhodné, či dokonce
nutné. Každý postup je povinen předem konzultovat s určenými pracovníky objednatele.
2. Dodavatel služeb odpovídá za škodu vzniklou objednateli v souvislosti s plněním, nedodržením
nebo porušením povinností dodavatele služeb dle této smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost k řádnému plnění povinností
dle této smlouvy.
VI. Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy s účinností ke dni doručení oznámení o odstoupení
dodavateli služeb, pokud tento neprovede některou z činností dle této smlouvy z důvodů na své
straně ani do dvou 2 týdnů po dni, kdy měla být vykonána dle pokynu objednatele.
VII. Pojištění
1. Dodavatel služeb prohlašuje, že má sjednané pojištění odpovědnosti za škody způsobené při
výkonu své podnikatelské činnosti s limitem plnění minimálně 2 000 000,--Kč (slovy dva miliony
korun českých).
2. Dodavatel doloží objednateli sjednané pojištění v den podpisu této smlouvy. Dodavatel služeb se
zavazuje, že takto sjednané pojištění bude platné po celou dobu plnění.
VIII. Smluvní pokuta
1. Dodavatel služeb se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že bude v prodlení s
plněním předmětu smlouvy, a to ve výši 5 000,-Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý i
započatý den prodlení. Zaplacením pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.
IX. Závěrečná ustanovení
1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy
ČR, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v pl. zn.
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2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá
zveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění. Zveřejnění v
registru smluv provede objednatel.
3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a
číslovaných dodatků.
4. Za adresu pro doručování písemností se považuje adresa uvedená v záhlaví této smlouvy, nebo
adresa, kterou smluvní strany po uzavření smlouvy oznámí písemně druhé smluvní straně. S
odkazem na ustanovení § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, mají smluvní strany za to, že zásilka je druhé smluvní straně doručena třetí pracovní den
po jejím odeslání a že tímto dnem nastávají právní účinky. To neplatí, pokud se smluvní strany
dohodnou jinak.
5. Všechny případné spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se budou obě strany
snažit přednostně vyřešit smírnou cestou. Pokud se toto nepodaří, budou rozhodovány obecnými
soudy v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, jejímu obsahu
porozuměla a jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po
jednom stejnopisu.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána na základě jejich pravé a
svobodné vůle, že s jejím obsahem souhlasí, a na důkaz toho připojují své podpisy.
9. Přílohy
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
V Praze dne 24. 07. 2020

V Praze dne 24. 07. 2020

Objednatel:

Dodavatel:

____________________
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a
státní zkušebnictví
Mgr. Viktor Pokorný, předseda úřadu
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____________________
VEDES, s.r.o.
Pavel Sirůček
jednatel

