
číslo smlouvy objednatele: 1404/2020

Smlouva o dílo
objednatel:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO 70932581
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupena: Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

a

zhotovitel:

AGROTEC servis s.r.o.
sídlem Hybešova 62/14, Hustopeče 693 01 IČO: 469 66 757
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 6852
zastoupen

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále je „občanský
zákoník“):

I.
Předmět díla

1.1 Předmětem díla je provedení montáže přídavné vratky na stroje (rypadlonakladače) zn. CASE, které umožní
připojení pařezové frézy užívané objednatelem, a to na
1) CASE 580ST, VIN FNH580STNZHH04781, RZ B02 9430
2) CASE 580ST, VIN FNH580STNZHH04775, RZ B02 3585
3) CASE 580ST, VIN FNH580STNZHH04765, RZ B02 4001
Specifikace nutného materiálu a prací je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

II.
Doba plnění a místo plnění

2.1 Smluvní strany se dohodly na termínu plnění do 31. 12. 2020 pro všechny tři části díla uvedené v čl. I. této
smlouvy. Dřívější plnění je možné.
2.2 Místem plnění jsou provozovny objednatele, a to pro stroj dle čl. I odst. 1.1 bodu 1) této smlouvy areál
cestmistrovství Moravský Krumlov, Znojemská 233, Moravský Krumlov, pro stroj dle čl. I odst. 1.1 bodu 2)
této smlouvy areál cestmistrovství Tišnov, Wágnerova 1542, Tišnov a pro stroj dle čl. I odst. 1.1 bodu 3) této
smlouvy areál cestmistrovství Slavkov, Tyršova 619, Slavkov u Brna.
2.3 Objednatel bude vyzván zhotovitelem písemně minimálně 4 pracovní dny předem k umožnění provedení
prací v místě plnění, kontaktní osobou pro výzvu je pro stroj dle čl. I odst. 1.1 bodu 1) této smlouvy vedoucí
cestmistrovství pro stroj dle čl. I

cestmistrovství Tišnov,
a pro stroj dle čl. I odst. 1.1 bodu 3) této smlouvy vedoucí

O převzetí díla bude sepsán protokol. Objednatel nepřevezme dílo se zjevnými vadami
díla.
2.4 Kontaktní osobou ze strany zhotovitele je

2.5 Do areálů objednatele (do míst plnění díla) mohou vjíždět pouze vozidla s materiálem a zařízením nutným
k provedení díla. Vjezdy a výjezdy vozidel zhotovitele do areálů budou evidovány. Objednatel je oprávněn
provést kontrolu vyjíždějících vozidel. Vozidla smějí být odstavena pouze na místech stanovených
objednatelem.
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III.
Cena díla, fakturace a úhrada

3.1 Cena díla se sjednává dohodou ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů
ve výši celkem 187 741,40Kč bez DPH, tj. 227 167,09Kč vč. DPH. Specifikace ceny je dále uvedena v příloze
č. 1 této smlouvy.
Cena díla obsahuje veškeré náklady nezbytné k realizaci díla včetně dodání potřebného materiálu a poskytnutí
plnění v místě plnění.
3.2 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními
předpisy. Celková cena dokladu zůstane bez zaokrouhlení.
3.3 Cena díla je splatná v korunách českých. Zálohová platba se nesjednává.
3.4 Cena díla bude uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po protokolárním předání díla
objednateli.
Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura bude doručena elektronicky na adresu

3.5 Pokud nebude faktura splňovat náležitosti daňového a účetního dokladu nebo pokud v ní budou uvedeny
nesprávné, neúplné nebo nepravdivé údaje, má objednatel právo fakturu vrátit k opravě. Zhotovitel je pak
povinen na tyto změny přistoupit a doručit objednateli opravenou fakturu.
3.6 Zhotovitel dává souhlas s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru
plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný účet než zveřejňovaný bankovní
účet podle § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

IV.
Závazky z vad díla

4.1 Práva objednatele z vady díla
Vady díla jsou odchylky od díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla
k naplnění účelu této smlouvy. Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti,
ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
4.2 Záruka na jakost
Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku na veškerá plnění v délce 6 měsíců.
Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.
Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou
a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel
není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší
mocí.
Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 10 dnů
po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději
do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

V.
Sankce

5.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05
% z ceny díla za každý i jen započatý den prodlení.
5.2 V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši
0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
5.3 V případě prodlení s odstraněním řádně uplatněných vad je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.
5.4 Smluvní pokuty a úroky z prodlení sjednané v této smlouvě jsou splatné na základě písemné výzvy
se splatností 14 dnů od doručení straně, která je povinna smluvní pokutu hradit či úrok z prodlení hradit.
5.5 Ujednáním o smluvní pokutě nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
5.6 Smluvní strany se dohodly na možnosti započítat jakékoliv vzájemné pohledávky, tedy i smluvní pokuty,
úroky z prodlení a náhradu prokázané škody. K zápočtu dojde snížením výplaty vyfakturované částky
o případnou smluvní pokutu, úrok z prodlení či prokázanou náhradu škody.
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VI.
Ukončení smlouvy

6.1 Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.
6.2 Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení
smlouvy se mj. považuje

- zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka
- prodlení s předáním díla oproti sjednanému termínu plnění o více než 20 dnů

6.3 Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech
- zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka
- prodlení s úhradou faktur o více než 90 dnů

6.4 Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex
nunc.
6.5 Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

VII.
Společná a závěrečná ustanovení

7.1 Tato smlouva se řídí českým právním řádem.
7.2 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy
třetí osobě.
7.3 Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
7.4 Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní,
se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí
den po jejím předání držiteli poštovní licence.
7.5 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li
v této smlouvě stanoveno jinak.
7.6 Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Tato smlouva je účinná dnem uveřejnění
v registru smluv.
7.7 Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 2605 odst. 2, § 2606,
§ 2609, § 2611 občanského zákoníku.
7.8 Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé
smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele
objednatele.
7.9 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.
7.10 Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajištuje objednatel. Zhotovitel označil tato jmenovitě uvedená data
za citlivá nebo obchodní tajemství, které nepodléhají zveřejnění: ………. Zhotovitel si ověří před zahájením
plnění této smlouvy její uveřejnění v registru smluv.
7.11 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – specifikace

V Brně dne: 1. 12. 2020 V Brně dne: 27. 11. 2020

……………………………… …….
Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel
za objednatele za zhotovitele


