
Evidenční  číslo  z Centrální  evidence  smluv:  200069

Česká  republika  -  Ministerstvo  životního  prostředí

M A N U S Prostějov,  spol.  s r. o.

SMLOUVA

na zřízení  vertikální  zdvihací  plošiny

včetně  následných  služeb
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Evidenční  číslo  z Centrální  evidence  smluv:  200069

TATO SMLOUVA  (dále jen,,Smlouva")  je uzavřena ve smyslu ustanovení 83 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012
sb., občanský  zákoník,  ve znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen,,Občanský  zákomk"),

MEZI  TĚMITO  SMLUVNÍMI  STRANAMI:

Česká  republíka  -  Ministerstvo  životního  prostředí

se sídlem: Vršovická  "l 442/65,  10010  Praha  IO

zastoupenou: Ing. Martinou  Setzerovou,  ředitelkou  odboru  provozního  a správy  majetku

IČO: 00164801

bankovní  spojení: ČNB Praha  I

číslo  účtu: 7628001  /07a10

dále  též,,Objednatel"

NA  STRANĚ  JEDNÉ,

A

M A N U S Prostějov,  spol.  s r. o.

se sídlem: Za Drahou  4332/4,  796  0I Prostějov

zastoupenou: Ing.  Alešem  Matušů,  jednatelem

IČO: 47900440

DIČ: CZ47900440  (je plátcem  DPH)

zapsanou: Obchodní  rejstřík  vedený  u Krajského  soudu  v Brně,  sp. zn. C 9106

bankovní  spojenÍ: Komerční  banka,  a. s.

číslo  účtu: 15304701  /OI  OO

dále  jen,,Dodavatel"

NA  STRANĚ  DRUHÉ,

Objednatel  a Dodavatel  dále  jednotlívě  též,,Smluvní  strana"

či společně  též,,Smluvní  strany".

PREAMBULE

Tato  Smlouva  je uzavírána  mezi  Objednatelem  a Dodavatelem  na základě  výsledků  zadávacího  řízení  na veřejnou

zakázku  malého  rozsahu  s názvem,,Zřízení  vertikální  zdvihací  plošiny':  systémové  čislo  NEN:  N006/20/V0001  6951

(dále  jen,,Veřejná  zakázka"),  zadávanou  v souladu  s gg 27 a 31 zákona  č. 134/2016  sb., o zadávání  veřejných

zakázek,  ve znění  pozdějších  předpisů.  Nabídka  Dodavatele  podaná  v rámci  zadávacího  řízení  na Veřejnou

zakázku  (dále  jen,,Nabídka")  byla  vyhodnocena  jako  nejvhodnější.
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Evidenční  číslo  z Centrální  evidence  smluv:  200069

1.  PŘEDMĚTSMLOUVY

LI.  Předmětem  této Smlouvy  je povinnost  Dodavatele  dodat  Objednateli  I ks vertikální  zdvihací  plošiny

(dále  jen,,Plošina")  v rozsahu  a za podmínek  upravených  v zadávacích  podmínkách  na Veřejnou  zakázku,

v nabídce  podané  Dodavatelem  v rámci  zadávacího  řízení  na Veřejnou  zakázku  a za podrmnek  uvedených

dále  v této  Smlouvě  a její  Příloze  č. Ia.  Součástí  dodávky  Plošiny  bude  montáž,  zapojerí,  zprovoznění

a odzkoušení  Plošiny.  V rámci  dodávky  bude  zhotovena  prováděcí  projektová  dokumentace.

1.2.  Dále  je předmětem  této  Smlouvy  povinnost  Dodavatele  zabezpečit  pro  Objednatele  následující  služby:

a) pravidelné  servisní  a revizní  prohlídky  Plošiny  v intervalech  stanovených  platnou  technickou

normou  (ČSN 27C)142);

b) servisní  práce  a opravy  Plošiny  (opravy,  montáže,  specifické  úpravy  apod.);

c) zaškolení  obsluhy  Plošiny  dle požadavků  Objednatele;

d) ev. další  služby  pro  zvýšení  spolehlivosti  provozu  Plošiny  dle  požadavků  Objednatele;

(společně  dále  jen  jako,,Služby"  či jednotlivě  jako,,Služba").

1.3.  Předmětem  této  Smlouvy  je dále  závazek  Objednatele  zaplatit  Dodavateli  za řádně  a včas  dodané  Plošinu

a Služby  v souladu  s touto  Smlouvou  ceny  dle  článku  3. této  Smlouvy.

2.  DOBA  A MÍSTO  PLNĚNi

2.1.  Dodavatel  je povinen  Plošinu  dodat,  zapojit,  zprovoznit,  odzkoušet,  provést  revizi  a předat  Objednateli

na základě  protokolu  o uvedení  do  provozu  (dále  jen ,,Protokol")  nejpozději  do 45 kalendářních

dnů  od nabytí  účinnosti  této  Smlouvy.

2.2.  Poskytování  Služby  dle  článku  1. odst.  1.2.  písm.  a) této  Smlouvy  bude  zahájeno  bezprostředně  po předání

a převzetí  Plošiny  na základě  Protokolu  s opakujícím  se plněním  po dobu  IO let. Při plánování  profylaxe

je Dodavatel  povinen  písemně  upozornit  Objednatele  na blížící  se termín  vždy  alespoň  14 kalendářních

drí  předem.

2.3.  Konkrétní  termíny  pro poskytování  Služeb  dle člár:ku  1. odst.  1.2.  písm.  b), c) a d) této Smlouvy budou

vždystanoveny  po vzájemné  písemné  dohodě  Smluvních  stran,  a to rovněž  opakovaně  po dobu

10  let po předání  a převzetí  Plošiny.

2.4.  Místem  plnění  je sídlo  Objednatele  uvedené  v úvodu  této  Smlouvy  u identifikace  Smluvrích  stran.

3.  CENY  A PLATEBNÍ  PODMÍNKY

3.1.  Cena  za Plošinu  dle článku  1. odst.  1.1.  této  Smlouvy  byla  stanovena  dle nabídky  Dodavatele  podané

na Veřejnou  zakázku  a činí  včetně  zapojení,  zprovoznění,  odzkoušení,  revize  a všech  dalších nutných

komponent  a prováděcí  projektové  dokumentace  310.000,-  Kč bez daně  z přidané  hodnoty  (dále

jen,,DPH"),  DPH  je stanovena  ve výši  21 %, tj. 65.100,-  Kč, celkem  tedy  375.100,-  Kč  včetně DPH  (dále

souhrnně  jen  jako,,Cena").  Z toho  cena  za přípravu  a vyhotovení  projektové  dokumentace  činí 25.000,-

Kč  bez  DPH,  DPH  je stanovena  ve výši  21 '/o, tj. 5.250,-  Kč,  celkem  tedy  30.250,-  Kč  včetně  DPH.
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Evidenční  číslo  z Centrální  evidence  smluv:  200069

3.2.  Výše  odměny  Dodavatele  za řádně  a včas  poskytnuté  Služby  podle  článku  1. odst.  1.2.  této  Smlouvy  bude

činit:

a)  za provádění  pravidelných  servisních  a revizních  prohlídek  Plošiny  dle čl. 1. odst. 1.2. písm.

a) této Smlouvy  3.300,-  Kč bez DPH; DPH ve výši 21 %, tj. 693,-  Kč; tzn. vč. DPH 3.993,-

Kč za I prohlídku;

b) za provádění  servisních  prací  a oprav  Plošiny  dle čl. L odst.  1.2. písm.  b), c) a d) této Smlouvy

800,-  Kč  bez  DPH;  DPH  ve výši  21 %, tj. 168,-  Kč;  tzn. vč. DPH 968,-  Kč  za 1 hodinu;

(dále  jen  jako,,Odměna").

3.3.  Cena  náhradních  dílů a spotřebního  materiálu  použitých  při poskytovárí  Služeb  se bude  hradit  nad rámec

Odměny  za jednotlivé  Služby  dle předchozího  odstavce,  a to dle potřeby,  přičemž  bude  odpovídat  aktuálně

platnému  ceníku  Dodavatele  či cenám  v místě  a čase obvyklým  podle  toho,  co bude  pro Objednatele

příznivější.  Použití,  množstVí  a ceny  takových  náhradních  dílů a spotřebního  materiálu  musí  být předem

odsouhlaseny  Objednatelem.  Přehled  množství  a cen použitých  náhradních  dílů a spotřebního  materiálu

bude  v souladu  s odst.  3.8. tohoto  článku  uveden  ve vyúčtování  jako  příloha  řádného  účetního  a daňového

dokladu  (dále  jen,,faktura").

3.4.  Cena  i Odměna  jsou  konečné,  závazné  a obsahují  všechny  případné  náklady  Dodavatele  včetně  všech

souvisejících  výkonů  a poplatků  a veškerých  dalších  případných  nákladů  Dodavatele,  byt' nebyly  v nabídce

Dodavatele  výslovně  uvedeny  (mimo  výjimek  uvedených  v odst.  3.3. tohoto  článku).

3.5.  Cenu  dle odst.  3.1. tohoto  článku  a Odměnu  dle odst. 3.2. tohoto  článku  je možné  změnit  či překročit  pouze

v případě  změny  příslušných  právních  předpisů  upravujcích  výši DPH.  V takovém  případě  bude  k Ceně

a Odměně  účtována  DPH  ve výši  platné  k datu  uskutečnění  zdanitelného  plnění.

3.6.  Dodavatel  vystaví  fakturu  Objednateli  na Cenu za Plošinu  ke dni uskutečnění  zdanitelného  plnění,

který  je dnem  podepsání  Protokolu  bez vad podle  článku  4. odst. 4.3. této Smlouvy.  Splatnost  faktury

je 30 dní ode  dne  jejího  doručení  Objednateli.  Povinnost  Objednatele  zaplatit  Cenu  je splněna  odepsáním

příslušné  částkyz  účtu Objednatele.  Objednatel  neposkytuje  zálohy.  Platby  budou  probíhat  výhradně

v Kč (CZK),  rovněž  veškeré  cenové  údaje  na faktuře  budou  v této měně.

3.7.  Dodavatel  je oprávněn  fakturovat  Odměnu  specifikovanou  v odst.  3.2. tohoto  článku  po provedení  Služby,

a to po její  akceptaci  Objednatelem  prostřednictvím  servisního  nebo  předávacího  protokolu  podepsaného

oběma  Smluvními  stranami.  Servisní  nebo  pře:Jávací  protokol  bude  vždy  tvořit  nedílnou  součást  příslušné

faktury  a bude  obsahovat  alespoň:  označení  předmětu  plnění  (konkrétní  Službu),  označení  a identifikační

údaje  Objednatele  a Dodavatele,  evidenční  číslo  Smlouvy  přidělené  z Centrální  evidence  smluv:  200069

a datum  jejího  uzavření,  prohlášení  Objednatele,  že poskytnutou  Službu  akceptuje,  popř. neakceptuje,

soupis  provedených  činností  a použitého  materiálu,  popř. počet  odpracovaných  hodin,  popis  případných

vad,  datum  a místo  sepsárí,  jména  a podpisy  zástupců  Objednatele  a Dodavatele.

3.8.  Právo  Dodavatele  na zaplacení  ceny  náhradních  dílů (nejsou-li  součástí  záručních  oprav  v rámci  záruky

Plošiny  či přímo  záruky  na náhradní  díly  a komponenty)  a spotřebního  materiálu  použitých  při poskytování

Služeb  vzniká  Dodavateli  porealizaci  konkrétní  Služby  (opravy)  a její  akceptaci  Objednatelem

prostřednictvím  servisního,  resp.  předávacího  protokolu  podepsaného  oběma  Smluvními  stranami.

Servisní,  resp.  předávací  protokol  bude  vždy  tvořit  nedílnou  součást  příslušné  faktury  a bude  obsahovat

údaje  analogicky  dle odst.  3.7. tohoto  článku  (týkající  se servisního  protokolu),  a dále  soupis  náhradních
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Evidenční  číslo  z Centrální  evidence  smluv:  200069

dílů, spotřebního  materiálu  či akumulátorů  použítých  při poskytování  Služeb.  Cena  bude  stanovena

v souladu  s odst.  3.3.  tohoto  článku.

3.9.  Úhrada Odměny  za Služby  a ceny  náhradních  dílů  a spotřebního  materiálu  bude  Objednatelem  provedena

na základě  faktur  vystavených  Dodavatelem  vždy  do IO. dne  následujícího  kalendářního  měsíce,  v němž

byly  Služby  poskytnuty  a Objednatelem  akceptovány.  Povinnost  Objednatele  zaplatit  Odměnu  za Služby

acenu  náhradních  ďílů dle odst.  3.3. tohoto  článku  je splněna  odepsáním  příslušné  částkyz  účtu

Objednatele.  Objednatel  neposkytuje  zálohy.  Platby  budou  probíhat  výhradně  v Kč (CZK),  rovněž  veškeré

cenové  údaje  na faktuře  budou  v této  měně.

3.10.  Každá  faktura  bude  obsahovat  náležitosti  daňového  a účetního  dokladu  podle  zákona  č. 563/1991

sb., o účetnictví,  ve znění  pozdějších  předpisů,  a zákona  č. 235/2004  sb., o dani  z přidané  hodnoty,

veznění  pozdějších  předpisů  (jedná  se  především  ooznačení  faktury  a její  číslo,  identifikační

údaje  Smluvních  stran,  předmět  Smlouvy  -  dodání  Plošiny  nebo  označení  konkrétní  poskytnuté  Služby,

bankovní  spojení,  fakturovanou  částku  bez/včetně  DPH)  a bude  mít  náležitosti  obchodní  listiny

dle @ 435 0bčanského  zákoríku. Každá faktura bude označena evidenčním číslem Smlouvy přiděleným

z Centrální  evidence  smluv:  200069.  Přílohou  faktury  musí  být  vždy  Protokol  (viz  článek  4. této  Smlouvy)

nebo  příslušný  servisní,  resp.  předávací  protokol,  jehož  náležitosti  jsou  specifikovaný  výše  v odst.

3.7.  a 3.8.  tohoto  článku.

3.11.  Faktura  bude  zaslána  v listinné  podobě  vždy  ve 2 vyhotoveních  na adresu  Objednatele  ve tvaru:  Odbor

provozní a správy majetku, Ministerstvo životního prostředí,  Vršovická  1442/65,  100  10 Praha 10, nebo

elektronicky  na emailovou  adresu  kontaktní  osoby  Objednatele  dle článku  4. odst.  4.6.  této  Smlouvy.

3.12.  Objednatel  je oprávněn  vrátit  fakturu  do konce  doby  splatnosti,  pokud  bude  obsahovat  nesprávné

náležitosti  či údaje  nebo  pokud  požadované  náležitosti  a údaje  nebude  obsahovat  vůbec.  V takovém

případě  sedoba  splatnosti  vůči  Objednateli  zastavuje  a nová  doba  splatnosti  počíná  běžet

ode  dne  doručení  opravené  nebo  doplněné  faktury  Objednateli.  Objednatel  není v takovém  případě

v prodlení.

3.13.  Dodavatel  není  oprávněn  bez  předchozího  písemného  souhlasu  Objednatele  provádět  jakékoliv  zápočty

svých  pohledávek  vůčí  Objednateli  proti  jakýmkoliv  pohledávkám  Objednatele  vůči  Dodavateli.  Dodavatel

není  oprávněn  postoupit  pohledávku  nebo  její  část  vůči  Objednateli  na třetí  osoby.

3.14.  V případě  předložení  faktury  Objednateli  v období  od 14. 12.  do 31. 12.  daného  kalendářního  roku  mohou

být takovéto  faktury  proplaceny  Objednatelem  Dodavateli  až v měsíci  březnu  následujícího  kalendářního

roku  s ohledem  na roční  závěrku  a nasazení  nového  rozpočtu  v Integrovaném  informačním  systému  Státní

pokladny.  V těchto  případech  se pak  nejedná  o prodlení  Objednatele  s úhradou  faktury  a Dodavatel  nemá

právo  požadovat  úhradu  úroku  z prodlení.  Dodavatel  tuto  podmínku  bezvýhradně  akceptuje.

4.  INST  ALACE  A PŘEDÁNÍ PLOŠINY,  ZPŮSOB  ZADÁV  ÁNÍ  A PROV  ÁDĚNÍ  SLUŽEB

4.1.  Dodavatel  vyhotoví  před samotnou  ins'talací  Plošiny  prováděcí  projektovou  dokumentaci,  která  bude

obsahovat  část  organizační  (pověřené  montážní  a servisní  organizace/osoby,  nezbytná  bezpečnostní

opatření,  požadavky  na součinnost  Objednatele,  harmonogram  prací)  a část  technickou  (technický  projekt

s popisem  dodané  Plošiny  a jejího  umístění  v objektu  Objednatele  včetně  provozních  nároků  na napájení,

režim  obsluhy  apod.)  (dále  jen,,projektová  dokumentace").
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Evidenční  číslo  z Centrální  evidence  smluv:  200069

4.2.  Projektovou  dokumentaci  je Dodavatel  povinen  před započetím  vlastní  montáže Plošiny  předložit

Objednateli  ke schválení.  Objednatel  je povinen  projektovou  dokumentaci  do 3 pracovních  dnů schválit

nebo  požádat  Dodavatele  o její  doplnění.  Schválerí  projektové  dokumentace  není Objednatel oprávněn

bezdůvodně  odpírat.

4.3.  0 předání  a převzetí  Plošiny  (i neúspěšném)  bude sepsán  Protokol  podepsaný  společně  Dodavatelem

a Objednatelem.  V případě  zjištěných  nedostatků  bude  v Protokolu  uvedena  tato skutečnost s konkrétním

vymezením  zjištěných  vad včetně  způsobu  a termínu  jejich  řešení.  Fakturovat  Plošinu  Ize až po podpisu

protokolu  bez  vad oběma  Smluvními  stranami.

4.4.  Součástí  Protokolu  ve smyslu  odst. 4.3. tohoto  článku  bude zakreslení  skutečného stavu provedení

dodávky,  tj. instalace  Plošiny  a rovněž  veškeré  revizní  protokoly  související  se zprovozněním  Plošiny.

4.5.  Objednatel  je  oprávněn  průběžně  udělovat  Dodavateli  vrámci  plnění Služeb  písemné  pokyny,

resp.  objednávky  ke konkrétním  postupům  Dodavatele  při plnění  této Smlouvy.  Objednatel se zavazuje

poskytovat  Dodavateli  veškeré  informace  a součinnost  nezbytnou  k tomu,  aby byl Dodavatel schopen

poskytnout  dohodnuté  Služby  ve Ihůtě, která  bude v daném  případě  ujednána.  Zadání  úkolů  Dodavatel

obdrží  prostřednictvím  kontaktní  osoby  Objednatele  nebo prostřednictvím  jiné osoby,  kterou písemně

pověří  Objednatel.

4.6.  Písemná  komunikace  mezi Objednatelem  a Dodavatelem  bude probíhat  přednostně prostřednictvím

elektronické  pošty,  pokud  se Smluvni  strany  nedohodnou  pro jednotlivé  případy  jinak.  Kontaktní údaje

Smluvních  strany  jsou  následující:

a)  Kontaktní  osoba  Objednatele:

Ing. Lucie  Hurdová  (tel.:  +420  267122  634, email:  lucie.hurdova@mzp.cz).

b) Kontaktní  osoby  Dodavatele:

4.7.  Smluvní  strany  se zavazují  dodržovat  při poskytovéní  Služeb  tento  postup:

a)  Závadu  na Plošině  v případě  havárie  nahlásí  za Objednatele  výše uvedená  kontaktní  osoba

písemně  emailem  nebo případně  telefonicky  a následně  písemně  emailem  na výše uvedené

kontaktní  údaje  Dodavatele,  a to v pracovní  dny vdobě  od 07:30  do 16:00  hod. Dodavatel

je povinen  zajistit  zpětné  telefonické  potvrzení  zprávy  a výjezdu  servisní  skupiny  výše  uvedené

kontaktní  osobě  Objednatele,  a to v pracovní  dny  v době  od 07:30  do 16:00  hod.

b) Nahlášení  závady  dle předchozího  písmene  a) tohoto  odstavce  bude  vždy  obsahovat:

i) označení  Plošiny;

ii) evidenční  číslo  Smlouvy  přidělené  zCentrální  evidence  smluv  Objednatele:  200069

a datum  jejího  uzavření;

íii) rozsah  závady  s uvedením  jejích  projevů  nebo  její  co nejpřesnější  specifikaci;

iv)  termín  provedení  vyžádaného  zásahu,  pokud  to charakter  závady  umožňuje;

v)  zpráva  potvrzující  požadavek  písemně  (emailem)  musí  navíc  obsahovat  dobu

telefonického  vyžádání  a telefonní  číslo se jménem  příjemce  zprávy,  resp. nahlášení

(zaměstnance  Dodavatele).
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c) Dodavatel  zajísti  nástup  servisního  technika  na pracoviště  Objednatele  po obdržení  písemné  nebo

telefonické  objednávky,  což Objednateli  potvrdí  zpětně  emailem  nebo  telefonicky  a dodatečně

emailem.

d)  Servisní  zásahy  budou  protíhat  u Objednatele  v pracovní  dny  v době  od 07:30  do 16:00  hod.,

přičemž  přesný  čas  nástupu  bude  dohodnut  s kontaktní  osobou  Objednatele  (nejpozději  však  vždy

do 24 hodin  od nahlášení  závady  Dodavatelí,  nebude-li  mezi  Smluvnímí  stranami  ujednáno  jinak).

4.8.  Původ  vzníku  závady  a její  charakter  při pohotovostním  zásahu  (rozhodnutí,  zda  se nejedná  o vliv  hrubé

chyby  obsluhy,  resp.  neodůvodněný  zásah)  bude  posuzován  na  základě  charakteru  poškození

a na základě  návodu  k jeho  obsluze.

4.9.  Rozsah,  obsah  servisu  a způsob  řešení  odstranění  závady  je určen  výrobcem  a dále  technologickými

a pracovními  postupy  Dodavatele.

5.1 .

5.2.

5.  SERVISNI  A ZARUCNI  PODMINKY

Objednatel  požaduje  a Dodavatel  poskytne  na všechny  části  a komponenty  dodané  Plošiny  včetně

instalace  záruku  v délce  36 měsíců  od data  podepsání  Protokolu.

Dodavatel  se zavazuje  poskytnout  na provedené  Služby  a na náhradní  díly  a použitý  materiál  záruku

v délce  6 měsíců,  a to ode  dne  podpisu  každého  relevantního  servisního,  resp.  předávacího  protokolu

(viz  článek  3. odst.  3.7.  této  Smlouvy)  oběma  Smluvními  stranami.

6.  ODPOVĚDNOST  ZA  VADY,  SANKCE

6.1.  Objednatel  je povinen  vady  reklamovat  u Dodavatele  bezprostředně  poté,  co je zjistil  nebo  při vynaložení

odborné  péče  zjístit  mohl,  nejpozději  však  do konce  záruční  doby,  a to písemnou  reklamací  s popisem

zjištěných  vad; v případě  bezpečnostních  rizik nebo  rizik  rozsáhlých  majetkových  škod  telefonicky

s následným  písemným  doplněním.  Přitom  je Objednatel  povinen  uposlechnout  doporučení  Dodavatele,

týkající  se  podmínek  případného  dalšího  provozu  Plošiny.  Nedodržení  tohoto  ustanovení  může

pro Objednatele  znamenat  ztrátu  záruky  včetně  záruky  za bezpečnostní  rizika  a dále  neuznání  opravy

Plošiny  za záruční  s povinností  zaplatit  cenu  za následující  odstranění  závady  jako  za nezáruční  opravu.

6.2.  Záruka  se nevztahuje  na vady  způsobené  nedbalým  nebo  neodborným  zásahem  do Plošiny  nebo  jeho

nevhodným  užíváním,  které  je v rozporu  se záručními  podmínkami,  příslušnými  technickými  podmínkami,

normami,  návodem  k obsluze  dodaným  jako  podklad  k jeho  užívání  a obvyklými  technickými  postupy.

6.3.  Vada  musí  být  odstraněna  nejpozději  do 30 dnů  od nahlášerí  Objednatelem  Dodavateli.

6.4.  Objednatel  má právo  na úhradu  nutných  nákladů  v plné  výši,  které  mu vznikly  v souvislosti  s uplatněním

práv  z vad.

6.5.  Za záruční  vady  nebudou  považovány  ty vady,  které  byly  způsobeny  nesprávnou  obsluhou  nebo  údržbou

Plošiny  nebo  úmyslným  poškozením  Plošiny  Objednatelem.  Odstranění  takto  zjištěných  vad bude

provedeno  Dodavatelem  za úplatu.

6.6.  Objednatel  má  právo  na dodání  nové  Plošiny  bez  vady,  na odstranění  vady  opravou  Plošiny  (pokud  je  vada

opravitelná)  nebo  na přiměřenou  slevu.

6.7.  Při nedodrzení  doby  dodání  Plošiny  je Dodavatel  povinen  uhradit  Objednateli  smluvní  pokutu  ve výši

LOOO,-  Kč za každý  i započatý  den  prodlení.
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6.8.  V případě  prodlení  Dodavatele  s odstraněním  vady  je Dodavatel  povinen  uhradit  Objednateli  smluvní

pokutu  ve výši I.OOO,- Kč za každýi  započatý  den prodlení.

6.9.  V případě  prodlení  Dodavatele  s plněním  termínů  poskytováním  Služeb  stanovených  touto Smlouvou

je Dodavatel  povinen  zaplatit  Objednateli  smluvní  pokutu  ve výši  O,5 '/o z Odměny,  a to za každý  i započatý

den prodlení.  Smluvní  pokuta  nevylučuje  náhradu  způsobené  škody.

6.10.  V případě  prodlení  Objednatele  s úhradou  faktury  této Smlouvy  je Objednatel  povinen  uhradit Dodavateli

úrok  z prodlení  z dlužné  částky  ve výši  stanovené  příslušnými  právními  předpisy.

6.1 1. V případě  porušeríí  jakékoliv  další  povinnosti  Dodavatele  vyplývající  z této Smlouvy  se stanovuje  pokuta

1.OOO,- Kč za každé  porušení,  popř. každý  den prodlení  s plněním  této povinnosti  či každý  den trvání

závadného  stavu  dle jeho  povahy.

6.12.  Smluvní  pokuty  jsou  splatné  do 30 dní ode dne  doručení  výzvy  k jejich  zaplacerí  povinné  Smluvm straně.

Zaplacením  jakékoliv  smluvní  pokuty  dle této Smlouvy  neni  dotčena  povinnost  Dodavatele  nahradit újmu

vzniklou  Objednateli  porušením  smluvní  povinnosti,  které  se smluvní  pokuta  týká.  Objednatel  je oprávněn

požadovat  náhradu  škody  v plné  výši  bez  ohledu  na ujednanou  smluvní  pokutu.

7. PRÁVA  A POVINNOSTI  DODAV  ATELE

7.1.  Dodavatel  se zavazuje  splnit  předmět  této Smlouvy  s odbornou  péčí, řádně  a včas  v souladu  s pokyny

a zájmy  Objednatele,  touto  Smlouvou  a dále  se zadávacími  podmínkami  na Veřejnou  zakázku.  Dodavatel

se zavazuje  plnit předmět  této Smlouvy  pouze  k tomu řádně proškolenými  osobami  s odpovídající

kvalifikací.  Na žádost  Objednatele  bude  Dodavatel  bez zbytečného  odkladu  podávat  Objednateli  zprávy

ohledně  plněrí  předmětu  této  Smlouvy.

7.2.  Dodavatel  je povinen  dodržovat  provozní  řád, hygienické,  požární  a bezpečnostní  předpisy  platné v sídle

Objednatele,  se kterými  Objednatel  seznámí  pracovníky  Dodavatele.  Dále  je Dodavatel  povinen  dodržovat

příslušné  obecně  závazné  právní  předpisy,  technické  normy  a technologické  postupy.

7.3.  Dodavatel  se dále zavazuje  sledovat  technický  stav Plošiny  a předkládat  návrhy  na zajištění  jejího

bezpečného,  spolehlivého  a hospodárného  provozu  a pisemné  výsledky  svých  zjištění spolu

s doporučením  způsobu  řešení  předávat  Objednateli.

7.4.  Dodavatel  se zavazuje  v průběhu  plněríí  této  Smlouvy  i po jejím  ukončení  zachovávat  mlčenlivost  o všech

skutečnostech,  o nichž  se dozví  v souvislosti  s poskytováním  plnění  dle této Smlouvy.  Tato  povinnost

mlčenlivosti  se vztahuje  na všechny  zaměstnance  a spolupracovníky  Dodavatele  i po skončení  trvárí  této

Smlouvy.  Porušením  povinnosti  mlčenlivosti  není  sdělení  informací  týkajících  se Objednatele  anebo  jeho

činnosti,  v souvislosti  s níž je plnění  dle této Smlouvy  poskytováno  třetím  osobám,  jestliže  Objednatel

o předávání  informaď  těmto  osobám  Dodavatele  požádal  nebo  takové  předávání  odsouhlasil.

7.5.  Dodavatel  odpovídá  Objednateli  za škodu,  kterou  mu způsobí  v souvislosti  s plněním  předmětu této

Smlouvy.  Této  odpovědnosti  se zprostí,  pokud  prokáže,  že škodu  nezavinil.  Dodavatel  se vždy  zprostí

odpovědnosti  za škodu  také v případě,  pokud Objednatele  upozorrí  na nevhodnost  jeho pokynů

a Objednatel  přesto  postupuje  způsobem,  který  byl Dodavatelem  označen  za rizikový.

7.6.  Dodavatel  si vyhrazuje  právo  provedení  vstupní  přejímací  prohlídky  Plošiny.  Za tuto prohlídku  nebude

Dodavatel  fakturovat  Objednateli  žádné  další  náklady  či poplatky.
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8.  PRÁVA  A POVINNOSTI  OBJEDNATELE

8.1.  Objednatel  se zavazuje  poskytnout  Dodavateli  nezbytnou  součinnost,  zejména  zajistit  volný  přístup

pracovníkům  Dodavatele  na místo  plnění  dle  této  Smlouvy  včetně  soustrojí  a doprovodných  technologií

a vytvořit  další  nezbytné  podmínky  pro  práci,  zejména  přítomnost  oprávněné  osoby  Objednatele  po dobu

plnění,  přístup  do příslušných  prostor,  zajištění  dodávky  elektrické  energie  potřebné  pro  provedení  plnění

apod.  Objednatel  dále  po podpisu  této  Smlouvy  dodá  Dodavateli  technickou  dokumentaci  týkající

se Plošiny.

8.2.  Objednatel  je povinen  uchovávat  deník  servisních  oprav  a pravidelných  prohlídek  Plošiny.  Údaje zapsané

v něm  servisním  technikem  Dodavatele  bude  potvrzovat  oprávněná  osoba  pověřená  Objednatelem  svým

podpisem  připojeným  k popisu  provedené  opravy  či prohlídky  Plošiny.

d)

9.  TRV  ANI  A MOZNOSTI  UKONCENI  SMLOUVY

9.1.  Tato  Smlouva  se uzavírá  na dobu  určitou,  a to na dobu  10 let od dodání  a převzetí  Plošiny  na základě

Protokolu  v souladu  s článkem  2. odst.  2.1.  této  Smlouvy.

9.2.  TutoSmlouvuIzeukončitdohodouSmIuvníchstran,výpovědíneboodstoupením,vždyvpísemnépodobě.

9.3.  Smluvní  strany  jsou  oprávněny  odstoupit  od této  Smlouvy  z důvodů  uvedených  v Občanském  zákoníku

a dále  z důvodu  podstatného  porušení  této  Smlouvy  ve smyslu  ustanovení  e) 2002  0bčanského  zákoníku,

pokud  podstatné  porušení  této Smlouvy,  které  je důvodem  pro odstoupení  od této  Smlouvy,  nebylo

způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle ustanovení 9 29"13 odst. 2 0bčanského zákoníku.
9.4.  Dodavatel  a Objednatel  se dohodli,  že za podstatné  porušení  této  Smlouvy  bude  považováno  zejména:

a)  nemožnost  odstranění  vady  dodané  Plošiny,  a to ani výměnou  za novou  Plošinu;

b)  prodlení  Dodavatele  s dodárím  Plošiny  o více  než  2 týdny;

c)  jestliže  Dodavatel  ujistil  Objednatele,  že  Plošina  má  určité  vlastnosti,  zejména  vlastnosti

Objednatelem  výslovně  vymíněné,  a toto  ujištění  se následně  ukáže  nepravdivým;

jestliže  Dodavatel  nedodržuje  termíny  plnění  Služeb  dle  této  Smlouvy  či stanovených

Objednatelem  v jednotlivých  objednávkách  nebo  realizace  předmětu  této Smlouvy  v rozporu

s ustanoveními  této  Smlouvy  anebo  jiných  závazných  dokumentů  či předpisů.

9.5.  Za podstatné  porušerí  Smlouvy  ze strany  Objednatele  se považuje  neplnění  povinností  spočivajcí

zejména  v neuhrazení  dlužné  částky  po dobu  30 dnů  po splatnosti  faktury.

9.6.  Jestliže  se  Objednatel  ocitne  v prodlení  s plněním  povinnosti  poskytnout  Dodavateli  včas  a řádně

součinnost  či zadání,  a to i přes  písemnou  výzvu  Dodavatele,  je Dodavatel  oprávněn  od této Smlouvy

odstoupit.

9.7.  Objednatel  je dále  oprávněn  odstoupit  od této  Smlouvy,  jestliže  zjistí,  že Dodavatel:

a)  nabízel,  dával,  přijímal  nebo  zprostředkovával  určité  hodnoty  s ďlem  ovlivnit  chováni  nebo  jednáni

kohokoliv,  at' již  státrího  úředníka  nebo  někoho  jiného,  přímo  nebo  nepřímo,  v zadávacím  řízení

nebo  při prováděni  této  Smlouvy;  nebo

b)  zkresloval  jakékoliv  skutečnosti  za účelem  ovlivnění  zadávacího  řízení  nebo  provádění  této

Smlouvy  ke škodě  Objednatele,  včetně  užití  podvodných  praktik  k potlačení  a srížem výhod  volné

a otevřené  Objednatele.
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g.a.

g.g.

Odstoupení  od této Smlouvy  musí  být provedeno  v písemné  formě.  Odstoupení  od této Smlouvy

se nedotýká  práva  na náhradu  škody  vzniklého  z porušení  smluvní  povinností,  práva  na zaplacení  smluvní

pokuty  a úroku  z prodlení,  ani ujednání  o způsobu  řešení  sporů  a volbě  práva.  V případě  odstoupení

od této  Smlouvy  jsou  Smluvní  strany  povinny  postupovat  dle  Občanského  zákoníku.

Obě  Smluvní  strany  mohou  ukončit  tuto  Smlouvu  písemnou  výpovědí  bez  uvedení  důvodu  s výpovědní

dobou  v délce  3 měsíců.  Výpovědní  doba  počíná  běžet  dnem  následujícím  po dni, ve kterém  byla  výpověd'

doručena  druhé  Smluvrí  straně.  Ustanovení  příslušných  právních  předpisů  o odstoupení  od této  Smlouvy

nejsou  tímto  ustanovením  dotčena.

IO. PROHLÁŠENÍ  SMLUVNÍCH  STRAN,  ZÁVĚREČNÁ  UST  ANOVENÍ

10.I.  Dodavatel  prohlašuje,  že se  v plném  rozsahu  seznámil  s obsahem  a povahou  předmětu  plnění

a že je způsobilý  k řádnému  plněrí  dle této Smlouvy.  Dále prohlašuje,  že jsou mu známy  veškeré

technické,  kvalitativní  a jiné  nezbytné  podmínky  potřebné  kbezchybnému  plnění  této  Smlouvy,

a že disponuje  takovými  kapacitami  a odbornými  znalostmi,  které  jsou  třeba  k řádnému  plnění  předmětu

této  Smlouvy.

10.2.  Dodavatel  prohlašuje,  že se seznámil  se všemi  podklady,  které  mu byly  Objednatelem  poskytnuty

a je si vědom,  že nemůže  v průběhu  plnění  předmětu  této  Smlouvy  uplatnit  nároky  na úpravu  smluvních

podmínek  (zadání),  a zavazuje  se plnit  předmět  této  Smlouvy  v souladu  s obecně  závaznými  právními

předpisy  a pokyny  Objednatele.

10.3.  Smluvní  strany  prohlašují,  že předmět  této  Smlouvy  není  plněním  nemožným  a že tuto  Smlouvu  uzavírají

po pečlivém  zvážení  všech  možných  důsledků.

10.4.  Dodavatel  prohlašuje,  že není  předlužen  a není  mu známo,  že by bylo  vůči  němu  zahájeno  insolvenční

řízení.  Dále  prohlašuje,  že vůči  němu  není  vydáno  žádné  soudní  rozhodnutí,  či rozhodnutí  správního,

daňového  či jiného  orgánu  nebo  rozhodce  na plnění,  které  by mohlo  být důvodem  soudní  exekuce

na majetek  Dodavatele  nebo  by  mohlo  mít  jakkoliv  negativní  vliv  na schopnost  Dodavatele  splnit  povinnosti

vyplývající  z této  Smlouvy,  a že takové  řízení  nebylo  vůči  němu  zahájeno.

10.5.  Smluvní  strany  dále  sjednávají,  že vlastnické  právo  k Plošině  a dodaným  náhradním  dílům  přechází

na Objednatele  dnem  podpisu  příslušného  Protokolu  či předávacího  či servisrího  protokolu.

10.6.  Tato  Smlouva  a práva  a povinnosti  z ní vyplývajci  se řídí  českým  právem.  Práva  a povinnosti  Smluvnich

stran,  pokud  nejsou  upraveny  touto  Smlouvou,  se řídí  Občanským  zákoníkem  a předpisy  souvisejícími.

10.7.  VeškerépřípadnésporyvznikIémeziSmIuvnímistranaminazákIaděnebovsouvisIostistoutoSmIouvou

budou  primárně  řešeny  jednáním  Smluvních  stran.  V případě,  že tyto  spory  nebudou  v přiměřené  době

vyřešeny,  budou  k jejich  projednání  a rozhodnuti  příslušné  soudy  České republiky.

10.8.  Dodavatel  se  zavazuje  k poskytnutí  veškeré  součinnosti  nutné  ke splnění  povinností  Dodavatele

vyplývajících  z příslušných  právních  předpisů.  Prodávající  je dále  povinen  umožnit  kontrolu  v místě  plnění

i kontrolu  všech  dokladů  souvisejících  s realizací  předmětu  plnění  této  Smlouvy,  a to zejména  v souladu

se zákonem  č. 320/200a1 sb., ofinanční  kontrole,  ve znění  pozdějšich  předpisů,  zákonem  č. 255/2012

sb.,  o kontrole  (kontrolní  řád),  ve znění  pozdějších  předpisů.
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'10.9.  Dodavatel  bezvýhradně  souhlasí  se zveřejněním  své identifikace  a celého  zněrí  této Smlouvy  včetně
cenových  údajů  v souladu  s příslušnými  právními  předpisy.  Toto  jednání  nemůže  býtpovažováno

za porušení  povinnosti  mlčenlivosti.

10.IO.  Tato  Smlouva  může  být měněna  nebo  doplňována  pouze  formou  písemných  vzestupně  číslovaných

dodatků  podepsaných  oběma  Smluvními  stranami.  Ke změnám  či doplnění  neprovedeným  touto  formou

se nepřihlíží.

10.IL  V případě,  že některé  ustanovení  této  Smlouvy  je nebo  se stane  v budoucnu  neplatným, neúčinným

či nevymahatelným  nebo  bude-li  takovým  shledáno  příslušným  orgánem,  zůstávají  ostatní  ustanovení  této

Smlouvy  v platnosti  a účinnosti,  pokud  z povahy  takového  ustanovení  nebo  z jeho  obsahu  anebo

z okolností,  za nichž  byla  tato  Smlouva  uzavřena,  nevyplývá,  že jej nelze  oddělit  od ostatního  obsahu  této

Smlouvy.  Objednatel  i Dodavatel  se  zavazují  bezodkladně  nahradit  neplatné,  neúčinné  nebo

nevymahatelné  ustanovení  této  Smlouvy  ustanovením  jiným,  které  svým  obsahem  a smyslem  odpovídá

nejépe  ustanovení  původnímu  a této  Smlouvě  jako  celku.

10.12.  SmIuvnístranynasebepřebírajínebezpečízměnyokoInostívsouvisIostisprávyapovinnostmiSmIuvrích

stran vzniklými  na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení 5 1765 odst.
4 a @ 4 766 0bčanského  zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto Smlouvou.

10.13.  Tato  Smlouva  nabývá  platnosti  dnem  jejího  podpisu  oběma  Smluvnímí  stranami  a účinnosti dnem  jejího

uveřejnění  v Informačním  systému  Regístr  smluv  dle  příslušných  právních  předpisů.  Podle  dohody

Smluvních  stran  uveřejněni  této  Smlouvy  provede  Objednatel.

10.14.  Tato  Smlouva  je sepsána  ve 3 vyhotoveních  s platností  originálu,  z nichž  2 sí ponechá  Objednatel
a "l vyhotovení  obdrží  Dodavatel.

10.15.  Neďílnou  součástí  této  Smlouvy  jsou  její  Příloha  č. 1 a -  Technická  specifikace.

Smluvní  strany  po přečtem  této  Smlouvy  potvrzují,  že její  obsah  a práva  a povínnosti  odpovídají  jejich

pravé,  vážné  a svobodné  vůli,  a že tato  Smlouva  byla  uzavřena  po  vzájemném  projednání.  Na důkaz  toho
připojují  své  podpisy.  Smluvm  strany  tímto  potvrzují  převzetí  přislušného  počtu  vyhotovení  této Smlouvy.

Za Objednatele:

- 7 -'Hai- 2020
V Praze,  dne..............

Za Dodavatele:

V Prostějově,  dne
43,  /lO.  2'í)2p

Ing. Martina  Setzerová

ředitelka  odboru  provozního  a správy  majetku

Česká  republika  -  Ministerstvo  žívotního  prostředí

Ing. Aleš  Matušů

jednatel

ww

11/13



Evidenční  číslo  z Centrální  evidence  smluv:  2

Příloha  č. Ia

Technická  specifikace

Technická  specifikace  Plošiny:

Umístění: vnitřnÍ

Provedení: bez  šachty

Materiál: kov  s povrchovou  úpravou

Způsob  upevnění: na stěnu/na  pomocnou  konstrukci

Nosnost  min.: 250  kg

Překonávané  převýšení  min.: 2.300  mm

Počet  stanic: 2

Rozměry  plošiny: dle zaměření  na místě  a návrhu  technického  řešení

Ovládání  plošiny: tlačítkové  ovladače

Napájecí  napětí: 3 x 400  V/50hz;  1 x 230  V/50Hz

Ovládací  napětí  plošiny: 24 V AC

Na straně  výstupu  a nástupu  dvojmadlo,  na ostatních  stranách  pevné  ohrazení,  branka  ve stanici  opatřená

elektromagnetickým  zámkem.  Možná  přeprava  osob  nebo  nákladu.  Ruční  nouzové  spouštění.
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