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ev. é. Objednatele: 13/OVZ/20 /075-OD ?^- ̂ .10
ev. č. Zhotovitele; 08, 2020/20-05-056

SMLOUVA O DÍLO

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají následující smluvní strany v souladu s § 2586 a nás).
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "ObčZ"), tuto kupní smlouvu (dále jen "Smlouva").

Název:

Sídlo:

IC:

Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba

00843989 | DIČ: | CZ00843989 je plátcem DPH

Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č. j. OP-054-25.11.90

Zastoupena:

Bankovní spojení:

MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel

ČNB, č. u. : 66332761/0710

dále jen "Objednatel"

u právnické osoby

Obchodní firma:

Sídlo:

IC:

INTERDEKOR HP s. r.o.

Těšínská 148/61. 735 42 Térlicko

25367498 [bÍC: _JCZ25367498_ je plátcem DPH

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 15446

Jednající:

Bankovní spojení:

Petr Horák jednatel, Mgr Peter Staěik, prokurista

Československá obchodni banka a.s. /č.ů. 205078119/0300

dále jen "Zhotovitel"

Objednatel a Zhotovitel budou v této Smlouvě označováni jednotlivě také jako "Smluvní strana" a
společně jako "Smluvní strany"
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ř!s!usenství"' vede"^°dT-a^^^"Zadávací dokumentace").
l. Předmět Smlouvy

2.2

2.3

2.4

2.5

2.7

"p^^^ s s^ ̂ i:^^- - -,a. a
sjednanou ̂ ^^^^^^^^^dtto P-ťa zap^at^^

2. Předmět plnění

21 ^ss:^provést d"°ďe objednate'em -ne .ec.nické spec.. ace, c"n"
s^us=as^s=^^^rovéhov^n,
Požadavků funtónostiTes;:^;;^^^^ ?^ům objednatele- a t° - hled. ka
SS^?: =.S'SS;:S?;>SbiS^?;;DO"i"-d( -°
neboli Dílem i jednotlivá díia :'pln'ě'nr lclu Am'ouvy' pro úcely této smlouvy se rozumí PD

^hrS^^;nS pr^.cř^=-ab^, -. "a
zpracování nabídky. -'"-""""l°'c' "lwi ' aals'ch, Objednatelem předaných podkladů ke

S^i^?S^atele-Na rizika realizace -k-ů- - ^^ P°v. nen
2. 6 Součásti Pila je-

a: zame^ie'snouivvch pracovišť v areálu síďa Objednatele;
b- ̂ ??z?-^^^ázs;E^P^-ona -^^^^^^^^^, ^^^adě.^^

Objednatele:'PoŽad^i:'ot;^S'^, ^^, ^^bor-M^>'K°"ání-budev;fdle
3 bod. 3. 1"ťéto~'sm^u^, "UJeanaIel zasle na kontaktní adresu Zhotovitele uveďenouTčl:

c' ^T^^'^^0 výběr zhotovitele a to minim- v rozsahu;
°. SSrozmlstění interiérovychpr:k^^:^;^u;
o Výpis interiérových prvků včetně rozměrů:
o Určení materiálu; --.. -. ",
o Rozpočet;
o Výkaz výměr;

o Technická zpráva (technický popis).

:2%?:x>s^ss:řa?r""-"" "^.->.
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2.8 Zhotovitel bere na vědomi, že PD bude podkladem pro výběr dodavatele interiérového
vybavení (nábytku) vč. příslušenství v rámci navazujícího zadávacího řízení v souladu se
zákonem č. 134/2016 Sb" o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"Zakázka")

2.9

ba.

bb.

bc.

Zhotovitel je dále v rámci provádění díla povinen:

a. poskytnout součinnost při vypořádání žádostí o poskytnuti dodatečných informací (tj.
vysvětleni zadávací dokumentace) požadovaných dodavateli v zadávacím řízeni na
realizaci Zakázky dle PD, a to do dvou (2) pracovních dnů od doručení požadavku
Objednatele na poskytnutí součinnosti, a to případně na email: interierv@interdekor. cz.
V případě, že povaha dodatečných informací vyžaduje delší lhůtu na poskytnuti
součinnosti, bude lhůta pro poskytnutí součinnosti v těchto případech dohodnuta dle
povahy dodatečné informace. Poskytnutím součinnosti dle tohoto ustanoveni se rozumí
zejména poskytnutí odborného vyjádřeni Zhotovitele, vypracování návrhů technických
částí odpovědi na žádosti o poskytnutí dodatečných informací, apod.

b. Součástí předmětu Smlouvy je i poskytnutí součinnosti při kontrole nabídek uchazečů
Zakázky podaných Objednateli v zadávacím řízení na realizaci Zakázky Zhotovíte je
povinen účastnit se na jednáních hodnotících komisí této veřejné zakázky na výběr
zhotovitele Stavby, pokud si Objednatel jeho názor či účast vyžádá. V rámci kontroly dle
tohoto ustanovení poskytne Zhotovitel součinnost zejména při:

posouzení nabídek v podrobnostech výkazu výměr;

posouzení, zda nabídka uchazeče obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu;
posouzení splnění technických podmínek stanovených zadávacími podmínkami
příslušného zadávacího řízeni.

2. 10 Zhotovitel prohlašuje, že vůči Objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky motelů
autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím PO a s
plněním dle'této Smlouvy (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová,
práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní. či Práva vlastnlcká aj, );
Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva PD užít k realizaci Stavby i ke
všem způsobům užiti známým v době uzavřeni Smlouvy i později, v^rozsahu neomezeném, co
se týká času, množství užití PD a oprávněni upravit či jinak měnit PO nebo PD spojit s Jiným
dilem. Objednatel může svá oprávnění k PD nebo jeho část postoupit třetí osobě a Zhotovitel
dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním
Objednatele podle této Smlouvy je sjednána jako bezúplatná.

3. Termín plněni:

3. 1 T>rmín . aháipní Drováděni Pila: do tři (3) pracovních dnů od odeslání objednávky
Objednatelem.

3. 2 Kontaktní osobou na straně Zhotovitele je

3. 3 Termín pro dokončení Díla: v termínech dohodnutých pro jednotlivá dílčí plněni.

4. Způsob předání předmětu Díla

4. 1 Místem předáni PD je sídlo Objednatele, oddělení zásobováni. Kontaktní osobou je:

'< 7-
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4.2 Zhotovitel předá PD v tomto rozsahu:

3x PD v tištěné podobě;a.

b.

C.

4.3

4.4

4.5

ixďgitálm verze na CD veditovatelném formátu (projekt ve formátu doc a xls a ,
apod. ) s plným rozpočtem;

l^;gitální verze na CD v needitovatelném formátu (projekt ve formátu pdf), s výkazem

zh.otovite^zve ,obi.edn.a.tele k převzetí D"a či ieho cásti "ejméně 3 dny předem. Zhotovitel se
^^to^^=:i::r::=^^s"^?^
^^^:'s^10 převzit'pokud vady samy °sobě nebo ''e sp^nf - -, b^ou
^ř^ít^t'^^^D"!. ;.Jehocastiseplší smluvnístr^Y P-dávací protokol, který
°o^mOU^Za^ S'tp;I"^o;, bude. vyhotoven ve dv°"^eÍ"op^:z^'j:^^
^Z!^t^^^?en-zhoto'"te'. v protol<olu stranV uvedou Případř;é^dy'ci'^d^
T^ SC "T^'2enLa_tyto se zhotovitel zava2uie°dstraniťbezzbytecneho'odklad^^
^, lldnlplk ul,nebude^ísemně dohodnuto jinak-Tat°-dohoda'vs^'"em7^
Objednatele uplatnit sankce za nesplněni termínu pro dokončení Díla.

5. Cena a platební podmínky

5i l c-.ena". za. proYedení tednottiv^h d"čfch Plné"! bude stanovena vždy v souladu scénovou

u, která je součásti Zadávací dokumentace a která tvoři Přílohu č.' l. teto Smlouvy.'
^to^e"vzn^, ná.rol^"na-zaplacení cenYD"aJeh° provedením. Dílo je provedeno, je-li
^Sn °, ^edano"Dno, se-po''ažuje 2a dol<ončene ^'^dané"dn^'po^^Sa^

oběma Smluvními stranami.

5. 3 Zhotoviteli bude cena Díla zaplacena vždy po úspěšném předání jednotlivých dílcích plnění.
5'4 ce.na.-.Je. "stanovena jal<° neJvyše,PřlP"stná a nebude mft na ni po dobu trvání této

^^'^^a'ozenychnákladů souviseJití^ s provedením díla ani jakychkol^ji^
^la^clwlatku^k. Jej'chž úhraděje 2hotovitel na "klade této smlouvy'ci ̂ bec^^

předpisů povinen.

^snaahoDv'^ bude zaplacena na zál<'adě faktur vystavenYch Zhotovitelem. Faktura musi

5.2

5.5

a.

b.

C.

d.

e.

f.

číslo Smlouvy,

označení faktury, datum vystaveni, datum splatnosti,
název, sídlo, IC a DIČ Objednatele i Zhotovitele.

předmět plnění,

fakturovanou částku,

označeni peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,

na'!ž'tosti dle zákona č-235/2004 sb"0 dani 2 přidané hodn°ty, ve znění pozdějších
předpisů,

přílohou faktury bude předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami.

sír. 4
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5. 6 Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení na elektronickou adresu: efakturace2@lfno. cz.
V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti, je Objednatel
oprávněn ji do doby její splatnosti vrátit Zhotoviteli. Ten ji podle charakteru nedostatků buď
opraví, nebo vystaví novou. U této nové nebo opravené faktury běží nová třicetidenní lhůta
splatnosti.

5. 7 Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den doby splatnosti
účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu
Zhotovitele uvedeného v záhlaví této Smlouvy.

6. Odpovědnost Zhotovitele

6. 1 Zhotovitel odpovídá za provedení díla v ujednaném množství, jakosti a provedení.

6. 2 Zhotovitel odpovídá za to, že je Dílo provedeno podle podmínek této Smlouvy, v souladu
s jejím účelem, se všemi příslušnými technickými normami a s právními předpisy.

6.3 Vyjde-li v době po předáni Díla najevo, že má Dílo vady, má Objednatel právo dle své vlastni
volby v souladu sObčZ na odstraněni takové vady na náklady Zhotovitele do 7 dnů od jejich
uplatněni Objednatelem.

7. Sankční ustanovení

7. 1 Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit Zhotoviteli úrok z prodleni
ve výši stanovené ObčZ.

7. 2 Zhotovitel se zavazuje při nedodrženi smluveného terminu plnění k Dokončeni Díla zaplatit

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0, 5% z ceny dílčího plnění za každý i započatý den prodlení.

7.3 Zhotovitel se zavazuje při nedodržení smluveného termínu pro odstranění vad a nedodělků, na
základě práva z vadného plnění, zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny dílčího
plnění za každý i započatý den prodlení, účtováno jednotlivě za každý nedodělek či vadu na
zjištěný případ.

7.4 Pokud zhotovitel poruší svou povinnost dle ČI. 2, bod 2. 9, písm. a), této smlouvy, je objednatel
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000, - Kč za každý dotaz nezodpovězený
v terminu.

7. 5 Dohodnuté smluvní pokuty zaplatí Zhotovitel vedle škody, která vznikne Objednateli
porušením povinnosti, na něž se vztahuje smluvní pokuta.

7. 6 Smluvní pokuta či úrok dle této Smlouvy jsou splatné třetí den ode dne následujícího po
doručení výzvy k úhradě druhé Smluvní straně.

8. Trvání a ukončení Smlouvy

8. 1 Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, tj. čtyř (4) let od podpisu této Smlouvy oběma
smluvními stranami nebo do vyčerpání finančního limitu této Smlouvy 2. 000. 000, - Kč bez DPH,
podle toho, co nastane dříve.

8. 2 Za předpokladu, že je cena za Dílo nebo jeho část hrazena jinými než vlastními zdroji
Objednatele, např. z dotací či grantů, Objednatel je oprávněn před zahájením provádění Díla
od Smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu.

8. 3 Kterákoliv Smluvní strana může od této Smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení
této Smlouvy druhou smluvní stranou.

^ /
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8.4 Pro účely této Smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje zejména:
a. prodlení Zhotovitele s termínem zahájení provádění Díla o více než 30 dní:

v případě že se kterékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v této Smlouvě ukáže jako
nepravdivé;

b.

C. v př pádě, že na majetek druhé smluvní strany je vedeno insolvenční řízeni nebo je
insolvenční návrh zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů
insolvenčního řízeni.

8. 5 Účinky odstoupení nastanou okamžikem doručení písemného odstoupení druhé Smluvní
straně.

8. 6 Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení této Smlouvy týkající se nároků
z odpovědnosti za škodu a smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením'účinnosti Smlouvy,
ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že máji trvat i po zániku účinnosti
Smlouvy.

9. Závěrečná ustanovení

9. 1 Postoupení pohledávky vzniklé na základě této Smlouvy, nebo v souvislosti s ní, třetí straně bez
předchozího písemného souhlasu statutárního orgánu Objednatele, je neplatné.

9. 2 Veškeré změny a doplňky této Smlouvy je možné činit písemné, a to formou číslovaných
dodatků.

9. 3 Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, každá strana obdrží po
jednom.

9.4 Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem
zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen "Registru sm\uv")~.

9.5 Smluvní strany souhlasí, že Smlouva bude zveřejněna včetně všech jejich změn a doplňků v
Registru smluv. Smluvní strany zároveň berou na vědomí, že obchodní tajemství obsažená ve
Smlouvě, musí včas oznámit druhé smluvní straně, aby nebyla zveřejněna.

9. 6 Jestliže jednotlivá ustanovení této Smlouvy jsou nebo se stanou zcela nebo částečně
neplatnými nebo jestliže v této Smlouvě nějaké ustanovení zcela chybí, není tím dotčena
platnost ostatních ustanovení. Namísto neplatného či chybějícího ustanoven; dohodnou

vn strany takové Platné ustanoveni, které nejvíce odpovídá smyslu a účelu neplatného či
chybějícího ustanovení.

9. 7 Veškeré právní vztahy touto Smlouvou neupravené se řídi ustanoveními ObčZ a ostatních
obecně závazných právních předpisů.

9. 8 Zhotovitel se zavazuje dodržovat mlčenlivost o veškerých skutečnostech týkajících se této
Srn ouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že není oprávněn zpřístupnit jakékoli dokumenty a
podklady Objednatele, PD nebo jiný výsledek plnění dle této Smlouvy třetím osobám, pokud to
není v rozporu s povinnostmi dle právního řádu České republiky.

9.9 Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto přílohy:

a. Příloha č. l-Cenová tabulka

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tuto Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a že byla
uzavřena po vzájemném projednáni podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za zjevně
nepříznivých podmínek. Toto potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

J
str. 6
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V Ostravě dne /ÍL. if ^c'le VTerlickudne9. 10. 2020

Podpis:

Objednatel

WUDr. JiřiHavrlant, MHA

/ ředitel FN Ostrava

?žn^^!MOCTICEO!7HA^
'Í^JI 'h'^'^, 7"s^...^

T'"<"""n,,. f<. "","""

Zhotovitel

6-'-735-'2-refeto-
m' m°b .. lsc' 'Máši

IUO. 25367498:' 'M''S. ^6a7B4?8

Mgr. Peter Stašík

Prokurista společnosti

str. 7
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