
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a nasl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů, na základě výběru provedeném v zadávacím řízení zveřejněném prostřednictvím 
elektronického nástroje ppeSystem na profilu zadavatele pod vygenerovaným profilovým číslem

ZŘ: P20V00003937

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: 
Zapsán do OR:

Sídlo:

Bankovní spojení:

DIAMO, státní podnik,
vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, 
vložka 520
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem 
IČ :00002739 
DIČ: CZ00002739
....................................................... .... ... .......................................... 
osoby oprávněné jednat 
ve věcech smluvních:
....... ......... ................... -  náměstek ředitele státního podniku 
pro výrobu
ve věcech technických:
..............................  vedoucí odboru technického
..................................  specialista -  autodoprava, pojištění

1.2 Zhotovitel: 
Zapsán do OR: 
Sídlo:
Provozovna:

Bankovní spojení:

TOKO CZ s.r.o.
Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 180694 
Na Rokytce 1032/24, Libeň 180 00 Praha 8 
Fibichova 68, 471 27 Stráž pod Ralskem 
IČ 27266214 
DIČ CZ27266214
.............................. .... ... ...............................

2. Předmět díla

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele s odbornou péčí v rozsahu a kvalitě podle 
této smlouvy a v době plnění specifikované v bodě 4.2 této smlouvy následující dílo:
zateplení vnějších stěn strojovny výtahu zateplovacím systémem tloušťky 50 mm, 
odpovídající úpravu oplechování atiky a následnou úpravu povrchu odpovídající strukturou 
a barvou původní omítce.

2.2 Rozsah díla odpovídá cenové nabídce, která je přílohou č. 1 této smlouvy.
2.3 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné.

2.4 Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit cenu díla.
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3. Fakturace a platební podmínky

3.1 Fakturace proběhne na základě odsouhlasení skutečně provedených prací pověřeným 
zaměstnancem objednatele po předání ucelené části celku. Zhotovitel vystaví fakturu 
nejpozději do 10 pracovních dnů od předání díla. Faktury budou obsahovat náležitosti 
daňového dokladu dle § 29, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů. Lhůta splatnosti u konečné faktury je 30 dní od data doručení faktury 
objednateli. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, kdy objednatel převezme dílo dle 
článku 2. této smlouvy. DPH bude účtována a fakturována ve výši dle obecně závazných 
právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

3.2 V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude vystaven 
v souladu s touto smlouvou, je objednatel oprávněn zaslat jej v době splatnosti zpět 
k doplnění zhotoviteli, aniž se dostane do prodlení se splatností. Nová doba splatnosti 
počíná běžet znovu od doručení doplněného/opraveného daňového dokladu objednateli.

3.3 Faktura bude zaslána e-mailem na adresu objednatele: fakturyrsp@diamo.cz.
3.4 Maximální cena za práce uvedené v bodě 2. je stanovena dohodou na:

267.480,00 Kč bez DPH.
3.5 Případné vícepráce budou předem vzájemně odsouhlaseny a dále řešeny dodatkem ke 

smlouvě.
3.6 Smluvní sankce za pozdní úhradu faktur je dohodnuta na ........... z nezaplacené částky za 

každý den prodlení ne však více než ...... z celkové ceny díla. Povinností zaplatit smluvní 
sankci není dotčeno právo na náhradu škody. Smluvní sankce je splatná do 30 dnů poté, co 
byla písemná výzva k úhradě smluvní sankce doručena druhé smluvní straně

4. Doba plnění a místo plnění

4.1 Místem provádění díla je administrativní budova ředitelství, DIAMO státní podnik, 
Máchova 201, Stráž pod Ralskem, v termínu od data podpisu této smlouvy do doby 
ukončení díla.

4.2 Termín provádění díla: dle dohody smluvních stran: 3. 8. 2020 — 31. 10. 2020.
Případná změna termínu (např. pro nepříznivé počasí) bude řešena individuálně písemným 
dodatkem k této smlouvě.

4.3 Smluvní sankce za překročení termínu ukončení díla je dohodnuta na ........... z ceny díla za 
každý den prodlení ne však více než........z celkové ceny díla. Povinností zaplatit smluvní 
sankci není dotčeno právo na náhradu škody. Smluvní sankce je splatná do 30 dnů poté, co 
byla písemná výzva k úhradě smluvní sankce doručena druhé smluvní straně.

4.4 Zahájení díla oznámí zhotovitel objednateli s nejméně 3 denním předstihem. Zhotovitel 
zahájí provádění prací po odsouhlasení tohoto termínu objednatelem.

4.5 O převzetí díla bude pořízen předávací protokol, potvrzený oprávněnými zástupci obou 
účastnických stran. K předání díla vyzve zhotovitel objednatele nejméně s třídenním 
předstihem.

4.6 Při zásahu do plnění díla vyšší mocí, to je neobvyklými okolnostmi, které brání dočasně 
nebo trvale plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti 
smlouvy a které nemohly být objednatelem ani zhotovitelem předvídány nebo odvráceny,
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se po jejich vyjasnění smluvní strany dohodnou a upraví smlouvu dodatkem k této 
smlouvě.

5 Ujednání pro oblast BOZP a PO

5.1 Zhotovitel se zavazuje: řídit se „ Základními pravidly chování k zajištění bezpečnosti na 
ŘSP (Informace k zajištění BOZP, BP a PO)“ převzatými při předání pracoviště.

6 Ostatní ujednání

6.1 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla zhotovitelem a zjistí-li, že 
zhotovitel dílo provádí v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat odstranění 
vzniklých vad v provádění díla řádným způsobem.

6.2 Odpovědnost za vady materiálu a prací se řídí ustanoveními Občanského zákoníku.
6.3 Zhotovitel přejímá záruku za provedení díla po dobu 36 měsíců od protokolárního předání, 

na dodávky zařízení dle záručních podmínek výrobců. Záruka se nevztahuje na poruchy či 
závady způsobené neodborným nebo násilným zacházením se zařízením.

6.4 Objednatel uplatňuje reklamace písemně nebo osobně v kanceláři zhotovitele (ne 
telefonicky) a je povinen umožnit zhotoviteli přístup do objektu, pokud je nutné k řádnému 
odstranění vad a nedodělků.

6.5 Minimální potřebný odběr studené vody a el. energie poskytne na svůj náklad objednatel.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato 
byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána 
v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své 
podpisy.

7.2 Pokud by byla zjištěna neplatnost nebo nevykonatelnost některého ustanovení této 
smlouvy, zůstávají v platnosti ostatní její ustanovení. Vzniklá mezera se doplní v souladu 
se smyslem a účelem této smlouvy tak, aby odpovídala platným právním předpisům, jakož 
i zásadám poctivého obchodního styku. V tomto smyslu bude také smlouva vykládána.

7.3 Tato smlouva se řídí právním řádem ČR a příslušné k rozhodování sporů z této smlouvy 
nebo v souvislosti s ní jsou české soudy. Místně příslušný, ve smyslu předchozí věty, je 
obecný soud objednatele. Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně 
upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

7.4 Ukončení Smlouvy je kromě zákonných důvodů možné v případě písemné dohody obou 
stran.

7.5 Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy zakládající právo odstoupit 
od smlouvy se považuje zejména:

Prodlení zhotovitele s plněním díla delší než 20 dnů, a to z důvodů na straně 
zhotovitele;
neodstraní-li zhotovitel vady díla, které objednatel řádně reklamoval a požadoval 
jejich odstranění, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené mu objednatelem; 
prodlení objednatele s úhradou faktur delší než 20 dnů.
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7.6 Po dohodě smluvních stran je každá oprávněna od smlouvy odstoupit v případě, že bude u 
protistrany prokázáno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným 
etickým či morálním standardům.

7.7 Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem 
podepsaným osobou oprávněnou za smluvní stranu jednat. Smluvní strany se v souladu 
s ustanovením § 2005 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů dohodly, že odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti 
smluvních stran, tím však není dotčen nárok na náhradu škody ani nároky na smluvní a 
jiné sankce a vypořádání dle této smlouvy nebo zákona a dále práva a závazky trvající i po 
jejím ukončení. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní 
straně.

7.8 Obě smluvní strany se dohodly, že osobní údaje uvedené ve smlouvě použijí pouze 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropy (EU) 2016/679, o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volného pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

7.9 Obě strany prohlašují, že jsou si vědomé skutečnosti, že smlouva podléhá uveřejnění do 
ISRS dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) a souhlasí se zveřejněním údajů 
obsažených ve smlouvě.

7.10 Smluvní strany berou na vědomí, že registraci smlouvy ve smyslu zákona č. 
340/2015 Sb. o registru smluv provede DIAMO, statní podnik. Smlouva nabývá účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv.

7.11 lato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými číslovanými 
dodatky schválenými oběma smluvními stranami.

7.12 Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran 
obdrží po jednom. Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu.

8. Osoby zmocněné k jednání z předmětu této smlouvy

Za objednatele: ve věcech smluvních:
................ .....................  náměstek ředitele státního podniku pro výrobu, 
ve věcech technických:
...............................vedoucí odboru technického, 
........................................................................ 
..................................  specialista -  autodoprava, pojištění, 
.....................................................................

Za zhotovitele: ............................
.............................................................................
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Příloha č. 1

C e n o v á  n a b íd k a

S ta v b a: DIAMO s.p. - strojovna výtahové šachty - oprava fasády
Objekt: Máchova 201
M ísto : Stráž pod Ralskem

Zhotovitel: TOKO CZ s.r.o.
Na Rokytce 1032/24

180 00 Praha 8 - Libeň

Objednatel: DIAMO s.p.
Stráž pod Ralskem

Položkový soupis nákladů

AB DIAMO -  strojovna výtahové šachty - oprava fasády 267 480,00
Demontáž střešní krytiny t  montáž 29 500.00

Oplechovani obvodových sten 45 700.00

Zateplení sten tl 5cm 126 m ' 91 980,00

Oprava konstrukci 15 960,00

Natažení fasádx 84 340.00

Uvedené ceny jsou bez DPH,

Vypracoval: Oldřich Štoček

TOKO CZ s.r.o.
Na Rokytce 1032/24 IS W JfŘ Jta 8 Libeň 

provoztívna'
Fibichova o  1 X 2 7 SKiifřTRpIskem

ic ■- ¡ A  Dič íjgezzeápu
4 8  v r V
.
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