
Smlouva 0 dílo „Generální oprava Skříně tramvaje T3R.PLF (bez podvozků) - ev. č.45“ 

ç. smlouvy objednatele: 2 049 20 10 
C. smlouvy zhotovitele: SODB-2020-000020 

/ífil//42% 

SMLOUVA O DÍLO 
podle ustanovení § 2586 a nás/. Zákona Č 89/2012 Sb., Občanský Zákoník (dále jen „Občanský 

ZáI‹0ı1ı'I‹“) 

(dále jen „Smlouva“) 

SMLUVNÍ STRANY 

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.S. 
se sídlem: Mrštíková 3, Liberec Ill, 461 71 
zastoupená: Ing. Michal Zdenek, M.A., předseda představenstva 

IČO: 
DIČ: 

Ing. Václav Sosna, člen představenstva 
473 ll 975 
çZ473l 1975, plátce DPH 

bankovní Spojení: 
číslo 
OR: 

účtu: 
Společnostyje zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem V Usti nad Labem, oddíl B, vložka 372 

(dále jen ,,0bjednatel“)

8 

EKOVA ELECTRIC a.S. 
se sídlem: 
zastoupená: 

IČQz 
DICI 
bankovní spojeni: 
císlo 
OR: 

(dále 

l . l 

Martinovská 3244/42, 723 00 Ostrava Martinov 
lng. Miroslav Mareš, předseda představenstva 
lng. Jarmila F ilipová, člen představenstva 
286 42 457 
CZ286 42 457, plátce DPH 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4374 

jen „Zh0tovitel“) 

úctu: 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 
Předmětem této smlouvy je Závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
objednatele dílo „Generální oprava Skříně tramvaje T3R.PLF (bez podvozků) - ev. č.45“ 
V rozsahu dle přílohy č. l smlouvy A technické Zadání a přílohy Č. 2 smlouvy - harmonogram 
projektu (dálejen „dílo“), a dále Závazek objednatele dílo převzít a Zaplatit za něj cenu. 
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Smlouva o dílo „Generální oprava skříně tramvaje T3R.PLF (bez podvozků) - ev. č.45“ 

2. cENAz\PLATEBNíPoDNnNKY 
Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran V částce 6 120 869,00 Kč 

(slovy: šestmilionůjednostodvacettisícosmSetšedesátdevětkorunčeských). 

Sjednaná cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené S kompletním provedením díla. 

Kceně sjednané dle bodu 2.1 této smlouvy bude účtována DPH dle předpisů platných v den 
uskutečnění zdanitelného plnění (dálejen ,,DUZP`“). 

Cena díla bude zhotovitelem objednateli vyúčtována fakturou, která bude mít náležitosti 
daňového dokladu dle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění a 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude zhotovitelem 
odeslána ve dvojím vyhotovení na adresu objednatele uvedenou v Záhlaví této Smlouvy a bude 
mít, kromě zákonem stanovených údajů, zejména tyto náležitosti: 

a) číslo sınlouvy objednatele, 
b) vyznačení splatnosti, 
c) IČO objednatele a zhotovitele, 
d) bankovní spojení zhotovitele, 

razítko a podpis zodpovědné osoby,Ů 
Í) přílohu - předávací protokol se Soupisem provedených prací a pouzitých náhradních 

dílů. 

Zhotovitel vyúčtuje objednateli cenu díla fakturou, dle ust. odst. 2.3, po předání díla. Za datum 
uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den předání díla uvedený v předávacím protokolu. 
Přílohou faktury bude předávací protokol odsouhlasený oprávněným zástupcem objednatele. 

Splatnost faktury se sjednává ve lhůtě 30 dnů od jejího vystavení. 

Cena dílaje uhrazena řádně a včas,je-li v celé výši nejpozději v poslední den splatnosti vystavené 
faktury, kterou je vyúčtována, připsána na účet zhotovitele, uvedený v záhlaví této Smlouvy. 

V případě, že zhotovitel bude k datu uskutečnění zdanitelného plnění označen jako nespolehlivý 
plátce dle ustanovení §l06a Zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty nebo bude na 
faktuře uveden jiný než účet zveřejněný dle §96 citovaného Zákona, je objednatel oprávněn 
uhradit daň Z přidané hodnoty Z fakturovaných plnění zvláštním způsobeın zajištění daně dle 
§l09a citovaného zákona. 

V případě, že Zhotovitel Z opodstatněııého důvodu, který není na jeho straně (např. v důsledku 
zásahu vyšší moci či pro jakoukoliv nemožnost plnění), předčasně ukončí zhotovení dila a 
provede ho jen částečně, má právo požadovat po objednateli zaplacení té části ceny díla, která 
připadá na již provedenou část díla. 

ı ZÁRUKY 
Zhotovitel odpovídá a poskytuje záruku za jakost na to, že dílo, resp. provedené opravy, budou 
provedeny řádně a včas v souladu se smlouvou, Zadávaeímí podmínkami a přejímá Závazek, že 
dílo bude způsobilé pro použití ke smluvenéınu, , účelu a zachová si smluvené vlastnosti, zejména 
plnou funkčnost, a to jak v době předání, tak po dobu záruční doby, která činí 24 měsíců od 
předání díla, resp. provedení opravy. 
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Smlouva 0 dílo „Generální oprava skříně tramvaje T3R.PLl‹` (bez podvozků) 7 ev. č.45“ 

Vady řádně vytčené v záruční době je zhotovitel povinen na svůj náklad odstranit bezodkladně, 
nejpozději však do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. V případě vady díla, která bude 
objektivně vyžadovat delší čas na její odstranění (ııapř. pro komplikovaný proces jejího 
odstranění), případně její odstranění bude vázáno na součinnost třetí osoby (např. dodání věci 
potřebné k odstranění vady), případně prodlení S odstraněním vady bude jakkolijinak způsobeno 
překážkou, která není na straně zhotovitele, je zhotovitel oprávněn tuto lhůtu adekvátně a po 
Oznámení této skutečnosti objednatelí prodloužit. 

4. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY A UJEDNÁNÍ O PROVÁDĚNÍ DÍLA 
Dílo bude prováděno na základě výzvy objednatele (dále jen „výzva k plnění“) v rozsahu 
stanoveném Přílohou č. 1 této smlouvy. V případě jakékoliv změny v rozsahu prací stanoveném 
Přílohou č. I této smlouvy nebo dokumentace dodávané objednatelem V průběhu realizace díla, 
uhradí objednatel náklady se změnou Spojené a dojde k adekvátníınu posunu tennínu plnění díla. 
Na tyto změny zhotovitel vystaví cenovou nabídku včetně potřebného term ínu. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 31.12.2020. 

Termíny dodávky všech komponent a potřebné dokumentace dodávaných objednatelem 
k provedení opravy, se řídí smluvními stranami schváleným harmonogramem, který tvoří přílohu 
č.2 této smlouvy. Při zjištění neshody nebo vady u komponent poskytnutých objednatelem 
vsouladu Skompetencemi, které si smluvní strany stanovíly vpříloze č.2 této Smlouvy. 
objednatel na návrh zhotovitele neshodu nebo vadu odstraní, přičemž o lhůtu potřebnou pro 
odstranění závady Se automaticky posune termín zhotovení díla. Vpřípadě prodlení 
dodávek komponent a potřebné dokumentace, dodávaných objednatelem kprovedení opravy 
v souladu s kompetencemi, které si Smluvní strany stanovíly V příloze č.2 této smlouvy, se o lhůtu 
tohoto prodlení automaticky posune termín zhotovení díla. 

Tramvajový vůz, který je předmětem opravy, tedy tramvajový vůz T3R.PLF (bez podvozků) - 
ev. č.45, bude do opravy předán na základě písemné výzvy k převzetí (e-mailem na adresu: 

 Přepravu skříně tramvaje T3R.PLF (bez 
podvozků) - ev. č.45, která je předmětem díla, z provozovny objednatele k opravě zajišťuje 
objednatel na svůj náklad. O předání k provedení díla bude sepsán předávací protokol, přičemž 
zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Dokončené dílo, tedy opravenou skříň tramvaje T3R.PLF 
(bez podvozků) - ev. č.45 objednatel přepraví zpět do místa objednatele. Předání dokončeného 
díla, tedy opravené skříně tramvaje T3R.PLF (bez podvozků) - ev. č.45, bude provedeno 
v sídle zhotovitele. 

O dokoııěeném díle, tedy opravě skříně traınvaje T3R.PLF (bez podvozků) - ev. č.45 bude sepsán 
předávací protokol. Pokud budou při předání díla shledány vady, budou tyto uvedeny 
vpředávacím protokolu stím, že zhotovitel je tyto vady povinen odstranit bez zbytečného 
odkladu, nejpozději do 30-ti dnů od oznámení vady objednatelem, pokud tomu nebrání 
skutečnosti uvedené v čl. 3, odst. 3.2 této Sınlouvy. O odstranění vad bude Sepsán zhotovitelem 
protokol o odstranění vad, který bude součástí předávacílıo protokolu. Objednatel je povinen 
převzít dílo vykazující drobné vady, které nebrání běžnému užívání díla, přičemž zaznamená vady 
do předávacílıo protokolu 

Objednatel Sí Vyhrazuje právo na provádění kontrol dílčího plnění díla v provozu Zhotovitele (V 
ınistě provádění díla), kdy Zhotovitel poskytne plnou součinnost. Termín každé kontroly bude 
stanoven po dohodě s odpovědnou osobou zhotovitele dle bodu 8.1 této smlouvy. 
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Smlouva 0 dílo „Generální oprava skříně tramvaje T3R.PLF (bez podvozků) - ev. č.45“ 

Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat obecně závazné právní předpisy a technické 
normy (uvedené v závěrečném ustanovení přílohy č. l Smlouvy), vztahující se k jeho provedení, 
řídit se touto Smlouvou, pokyny objednatele a podklady, které mu byly či budou objednatelem 
předány a postupovat v souladu S jeho zájmy. 

Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí opravené vozové Skříně po vyvaření poškozených částí a 
dále po provedení nové kabeláže před zakrytím. 

S. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 
Objednatel se zavazuje poskytnout plnou součinnost zhotoviteli při provádění díla, zejména mu 
poskytnout veškerou potřebnou dokumentaci, kterou disponuje, případně veškeré infonnace, 
které jsou potřebné pro řádné provedeni díla. 

Objednatel je dále povinen řádně zhotovitele vyzvat k započetí provádění díla dle ust. čl. 4, odst. 
4.3 této Smlouvy. 

Objednatel je povinen řádně zaplatit cenu díla. 

Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla dle této smlouvy do 10 pracovních dnů, ode dne 
doručení výzvy objednatele dle čl. 4 odst. 4.3. této smlouvy a udržovat pojištění ve výši 7 milionů 
Kč pro případné škody, které by způsobil objednateli nebo třetím osobám v Souvislosti 
Sprováděním díla, po celou dobu účinnosti této smlouvy a umožnit objednatelì kdykoli na 
vyzvání si existencí a výši tohoto pojištění ověřit. 

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že má potřebné oprávnění a odbornou způsobilost ke splnění 
svých závazků Z této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením povinností 
vyplývajících Z této smlouvy. 

6. PLATN OST A ÚČINNOST SMLOUVY 
Tato smlouva se sjednává na dobu určitou, tj. na dobu provedení díla a nabývá platnosti dnem 
podpisu smlouvy oběma sınluvníıni stranami a účinnosti ke dni uveřejnění této smlouvy v registru 
Sınluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. 

Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v těchto případech: 
0 Poruší-li zhotovitel některou zpovinností dle platných předpisů, norem a rozhodnutí 

příslušných orgánů, zejméııa orgánů státní správy, které je povinen při plnění závazku 
založeného touto smlouvou dodržovat, 

0 bude-li zhotovitel plnit závazek založený touto Smlouvou vrozporu se Zadávacími 
podmínkami nebo v rozporu S pokyny objednatele, 

I vstoupí-li zhotovitel do likvidace, 
0 ozbude-li Zhotovitel 'akékoliv o rávnění v 'žadované rávními řed is' ro rovádění P J P ) P P P 3 P P 

činnosti, k níž se zavazuje touto smlouvou. 
0 bude-li zhotovitel pravomocně odsouzen za ııěkteıý Z trestných činů vyjmenovaných v § 7 

zákona č. 4 l 8/201 I Sb., O trestní odpovědnosti právnických osob. 
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Smlouva o dílo „Generální oprava skříně tramvaje 'l`3R.PLF (bez podvozků) - ev. č.45“ 

Zhotovitelje oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že: 
0 Objednatel porušíjakoukoliv povinnost dle čl. 5 odst. 5.1 až 5.3 této smlouvy. 
0 Objednatelje v prodlení se zaplaceníın ceny díla delším, než 15 dnů. 

Každá ze smluvních straıı je oprávněna od této Smlouvy odstoupit Z jakéhokoliv zákonného 
důvodu. 

1 SMLUVNÍPOKUTY 
Smluvní strany si sjednávají, že v případě prodlení Se Zhotovením díla dle ust. čl. 4. odst 4.2 této 
smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% Z ceny díla za 
každý Započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen tuto smluvní pokutu platit v případě, že 
prodlení se Zhotovením díla nebylo způsobeno důvody na straně zhotovitele, tedy že bylo 
způsobeno zejména (nikoli však pouze) objednatelem, vyšší mocí nebo třetí osobou. 

V případě prodlení Objednatele se zaplacením ceny díla vyúětované fakturou dle ust. čl. 2 odst. 2.3 
až 2.10 této Smlouvy, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01 °/0 Z 
dlužné částky Za každý Započatý den prodlení. 

Ustanovení O Smluvní pokutě nemá vliv na případný nárok na náhradu škody. 

& ZÁVĚREČNÁKSTANOVENÍ 

Kontaktními osobami ze strany objednatele jsou: 

Kontaktními osobami ze strany zhotovitele jsou: 

Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemným dodatkem ke Smlouvě 
podepsaným oprávněnýıni Zástupci obou smluvních stran. 

Práva a povinnosti smluvních stran Z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce. Žádná ze 
smluvních stran není oprávněna převést svá práva či závazky vzniklé na základě této smlouvy na 
třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé sınluvní strany 

Sınluvní strany berou na vědoıní, že tato sınlouva o dílo bude zveřejněna V registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovaní těchto 
sınluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Sınluvní strany berou na vědomí, že jsou 
povinny označit údaje v této smlouvě o dílo, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, 
bankovní tajemství, osobní údaje,...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýrazııění 
textu. Smluvní strana, která tuto smlouvu O dílo zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle 
předešlé věty nenese žádnou odpovědnost. 

Tato sınlouva O dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oprávněnými Zástupci 
obou smluvních stran, však nejdříve dnem uveřejnění V registru smluv v souladu s §6 odst. 1 

zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovaní těchto 
smluv a O registru smluv (zákon O registru smluv). 
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Smlouva 0 dílo „Generální oprava skříně tramvaje T3R.PLF (bez podvozků) - ev. č.45“ 

Sınluvııí strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy 0 dílo poskytnutá před její 
účinnostíjsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této sınlouvy o 
dílo, nese veškerou Odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i 

v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdíjeho přijetí. 

V případě, že se některé ustanovení Smlouvy stane neplatným, zůstávají Ostatní ustanovení i 

nadále v platnosti. ledaže právní předpis stanoví jinak. 

Každá ze smluvních stran prohlašuje: 

0 že se nepodílela a nepodílí na páclıání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/201 I Sb., o 
trestní odpovědnosti právnických osob a řízeııí proti nim, ve Znění pozdějších předpisů (dále 
jen jako ,,ZTOPO“); 

0 že zavedla náležitá kontrolní a jiná obdobná opatření nad činností svých zaměstnanců a 
dalších odpovědných osob dle ust. § 8 ZTOPO; 

0 že učinila nezbytná opatření k předcházení vzniku své trestní odpovědnosti a zamezení nebo 
odvrácení případných následků spáchání trestného činu; 

0 že Z hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze ve 
smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž DPP proklaınuje, že za tímto účelem přijal a 
aktivně aplikuje Zejména Program předcházení trestné činnosti a Etický kodex; 

0 Každá ze smluvních stran se zavazuje dodržovat právní předpisy ajednak tak, abyjejíjednání 
nevzbudilo důvodné podezření ze spáchání trestného činu, přičìtatelneho jedné nebo oběma 
smluvním stranám ve smyslu zákona č. 418/201 1 Sb., o trestní odpovědnosti právnických 
osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. 

Každá ze smluvních stran se zavazuje, že: 

0 neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného V souvislosti se Svojí 
činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby; 

0 nepřijme, nebude vyžadovat, ani si nedá slíbit úplatek, ať už pro sebe nebo pro jiného 
v souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnuté služby; 

0 učiní všechna opatření ktomu, aby se ony ani její zaměstnanci či zástupci nedopustilí 
jakékoliv fonny korupčního jednání, Zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, které by 
mohlo naplnit znaky Skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „TZ“), a to trestného činu přijetí úplatku 
dle § 331 TZ, trestného činu podplácení dle § 332 TZ, trestného činu nepřímého úplatkářství 
dle § 333 TZ, či jiného trestného činu spojeného s korupci dle TZ; 

0 nebude tolerovat ani u svych obchodních partnerüjakoukoli formu korupce. 
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Smlouva 0 dílo „Generální Oprava skříně tramvaje T3R.PLF (bez podvozků) - ev. č.45“ 

8.10 Veškeré připadne' soudní spoıy vzniklé Z této smlouvy budou ve smyslu ustanovení § 898 zakona 
Č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve Znění pozdějších předpisů, ıˇozhodovány soudem Ceské 
republiky. 

8.11 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, Z nichž každá Sınluvní Strana obdrží po 
jednom. 

Nedílnou součástí této Smlouvv isou následující přílohy: 
Příloha č. l - Technické Zadání 
Příloha Č. 2 - Harmonogram 

Za objednatele: 2 Q -U7- 2020 Za zhotovitele: 

V Liberci dne: V Ostravě dne: 

Ing. Mıchal Zdenek, M.A. Ing. Mıroslav Mares 
předseda představenstva předseda představenstva 
Dopravní podnik měst Liberce EKOVA ELECTRIC a.s. 
a Jablonce nad Nisou, a.s. 

Ing. 'cla gsna Ing{`Jarmila Filipová 
člen pře sta en/Stva clen predstavenstva 
Dopravní 

' 

' 

ik měst Liberce EKOVA ELECTRIC a.s. 
a Jablonce nad Nisou, a.s. 
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