
Smlouva

o poskytování služeb a certifikace v oblasti školenii zkoušek svářečů
a svářečských pracovníků, svářečských operátorů i páječů

kterou podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, uzavřely niže uvedeného data, měsíce a roku tyto smluvnlstrany

1. Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace
Sídlo: Pražská 636/38b, 642 00 Brno
lČ: 00173843
DIČ: CZ00173843
zastoupený: Ing. Be. jiřím Košťálem, ředitelem
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

(dále jen ,,objednatel")

a

Název/obchodní firma:
Zastoupený:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
ID datové schránky:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:

TESYDO, s.r.o.

Mariánské náměstí 617/1, 617 00 Brno
26962969
CZ26962969

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským/Městským soudem v Brně, odd.
C, vložka 48253
(dále jen ,,poskytovatel" nebo též ,,zkušební organizace")

(společně též ,,smluvní strany")

l.

Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavírána smluvními stranami na základě výsledku výběrového řIzenI veřejné
zakázky ,,Poskytování služeb a certifikace pro školení a zkoušky v oblasti svařováni" (dále jen
,,veřejná zakázka"), která byla zadávána v souladu s ustanovením § 27 písm a) § 31 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ").
Při výkladu této smlouvy jsou smluvní strany povinny přihlížet k zadávacím podmínkám veřejné
zakázky a k dalším úkonům smluvních stran učiněným v průběhu výběrového řIzení jako
k relevantnímu jednání smluvních stran o obsahu této smlouvy před jejím uzavřením. Ustanovení
platných a účinných právních předpisů o výkladu právních úkonů tím nejsou nijak dotčena.



2. Poskytovatel podpisem smlouvy prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné
zakázce, s rozsahem a povahou předmětu plněni této smlouvy, že jsou mu známy veškeré
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy a že
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu
této smlouvy za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v této smlouvě.

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví smlouvy jsou v souladu s právním stavem
platným v době uzavřeni smlouvy. Smluvní strany se zavazuji, že změny údajů uvedených v záhlaví
smlouvy neprodleně písemně oznámi druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašujI, že osoby
podepisujÍcÍ tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

4. Předmět smlouvy dle článku ||. se poskytovatel zavazuje plnit sám.

5. V případě plurality osob na straně poskytovatele se tyto osoby zavazuji, že budou vůči objednateli
a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu smlouvy
zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění smlouvy, i po dobu trvání jiných závazků
vyp|ývajÍcÍch ze smlouvy.

Účel a předmět smlouvy

1 Účelem této smlouvy je zajištění certifikační Činnosti
2. Předmětem smlouvy je poskytování služeb v oblasti certifikační, kontro|ní a zkušební Činnosti, to

vše ve smyslu platných právních předpisů a norem. Dále je předmětem smlouvy odborná a
technická pomoc při činnosti svářečské školy objednatele.

3. Bližšíspecifikace Služeb je uvedena v dokumentu ,,Ceník a specifikace požadovaných služeb", který
je přIlohou smlouvy (dále jen ,,Ceník").

4. Za řádně uskutečněné služby se objednatel zavazuje zaplatit poskytovateli dohodnutou úplatu
uvedenou v Ceníku.

5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí, že rozsah poskytování služeb bude záviset
na aktuálních potřebách objednatele stlm, že služby dle této smlouvy budou poskytovány
za jednotkovou cenu dle Ceníku.

Ill.

Doba trvání smlouvy a místo plnění

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 01. 01. 2021do 31. 12. 2021.
2. Místem plnění je sídlo objednatele na adrese Pražská 636/38b, 642 00 Brno.

lV.

Cena plnění, platební podmínky

1. Smluvní strany sjednávají za řádné a včasné plnění jednotlivých objednávek realizovaných v rámci
této smlouvy smluvní cenu, která se vypočte ze skutečně realizovaného plněni v rámci dané
objednávky a jednotkových smluvních cen sjednaných v Ceníku, jež je přIlohou této smlouvy. Takto
sjednané jednotkové ceny jsou maximální, a to po celou dobu platnosti a účinnosti smlouvy.
Dohodnutým způsobem vypočtená cena je konečná, zahrnuje veškeré souvÍsejÍcÍ náklady
poskytovatele, včetně nákladů na dopravu apod.



2. K cenám za služby bez DPH uvedeným v Ceníku Služeb je poskytovatel oprávněn připočíst DPH
dle aktuálně platné a účinné právni úpravy. Poskytovatel odpovídá za to, že jím účtovaná sazba
DPH je stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

3. Smluvní strany se dohodly, že za řádně a včas poskytnuté služby v souladu s objednávkou vzniká
poskytovateli právo na zaplacení ceny služby. Objednatel nebude poskytovateli poskytovat zálohy.

4. Cena služby bude splatná na základě dňčich faktur (daňových dokladů) vystavených
poskytovatelem za poskytnutí služby.

5. Lhůta splatnosti faktury je 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Za okamžik
úhrady faktury se považuje den, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele.

6. PřIlohou daňového dokladu (faktury) bude objednávka uzavřená na konkrétní plnění, přičemž
faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu dle ustanovení § 28 zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7. Faktura bude mít zejména tyto náležitosti:
· označeni a číslo,
· označení smluvních stran,
· důvod fakturace, popis práce, přesné označeni předmětu plněni,
· označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,
· den odesláni faktury a lhůta splatnosti,
· datum uskutečněného zdanitelného plnění,
· částka k úhradě.

8. V případě předloženIvadné faktury, tj. faktury, která neobsahuje požadované údaje nebo obsahuje
nesprávné údaje, není objednatel povinen takovou fakturu hradit. Objednatel je oprávněn vadnou
fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit poskytovateli k provedení opravy. Ve vrácené faktuře
objednatel vyznačí důvod vráceni. Poskytovatel provede opravu vystavením nové faktury. Nová 21-
dennilhůta splatnosti faktury začne běžet ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

9. Poskytovatel prohlašuje, že

a) nemá v úmyslu nezaplatit DPH u zdanitelného p|něnjpod|e smlouvy,
b) nejsou mu známy skutečnosti nasvědčujÍcÍ tomu, že se dostane do postavení, kdy

nemůže DPH zaplatit a ani se ke dni podpisu smlouvy v takovém postavení nenachází,
C) nezkrátí DPH nebo nevyláká daňovou výhodu.

10. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se poskytovatel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a
ZDPH nebo pokud číslo účtu poskytovatele uvedené v záhlaví této smlouvy nebude zveřejněno
způsobem umožňujÍcÍm dálkový přistup ve smyslu § 96 ZDPH nebo se jedná o účet vedený
vzahraniči ve smyslu § 109 odst. 2 písm. b) zdph, je objednatel oprávněn část ceny plnění
odpovídajÍcÍ dph z každé fakturované částky na základě této smlouvy zadržet a tuto přímo zaplatit
(aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) na účet správce daně ve smyslu § 109a zdph. stejný postup
bude aplikován při naplnění podmínek ručenídle § 109 odst. 1ZDPH, tedy kdy se objednatel dozví,
že:

a) daň uvedená na daňovém dokladu nebude úmyslně zaplacena,
b) plátce, který uskutečňuje toto zdanitelné plnění nebo obdrží úplatu na takové plnění,

se úmyslně dostal nebo dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, nebo
c) dojde ke zkrácení daně nebo vylákáni daňové výhody.

Po provedení úhrady DPH přIslušnému správci daně v souladu s tímto článkem smlouvy je úhrada
zdanitelného plnění poskytovateli bez příslušné DPH (tj. pouze základu daně) smluvními stranami
považována za řádnou úhradu, resp. řádné splněni dluhu objednatele, dle této smlouvy (tj. základu
daně i výše DPH), a poskytovateli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení,
penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu
podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.



V.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Poskytovatel se zavazuje, že bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí
a dodržovat obecně závazné předpisy, požadavky objednatele a ustanovení smlouvy.

2. Poskytovatel se dále zavazuje poskytovat objednateli prostřednictvím svých zkušebních orgánů
odbornou technickou pomoc pro zabezpečeni plynulého provozu svářečské školy objednatele
včetně závěrečných zkoušek.

3. Poskytovatel se zavazuje zabezpečit poradenskou činnost v oblasti kvalifikace a školení svářečů,
svářečských pracovníků, svářečských operátorů a páječů.

4. V rámci plněni svých povinnosti bude zkušební organizace plnit tyto specifické úkoly:
· urči a vyšle zkušební orgán na zkoušky svářečů, svářečských operátorů a páječů,
· poskytne potřebné tiskopisy nutné pro administrativní činnost školy a osnovy k výuce a

TPA CWS ANB,
· poskytne potřebné odborné rady a poučení vztahujÍcÍ se k výuce, školení, zkouškám,

přezkušování a vedení agendy svářečské školy,
· poskytne v rámci svých možnostíitechnickou pomoc individuálně sjednanou.

5. Pokud Činností poskytovatele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyp|ývajÍcÍch ze zákona nebo vyp|ývajÍcÍch
ze smlouvy, je poskytovatel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to
možné, tak uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese poskytovatel.

6. Postoupit smlouvu dle § 1895 a násl. občanského zákoníku třetí osobě nebo jiným osobám je
poskytovatel oprávněn pouze a výhradně po předchozím písemném souhlasu objednatele.

7. Objednatel se zavazuje převzít od poskytovatele plnění řádně a včas uskutečněné podle této
smlouvy a zaplatit za podmínek v této smlouvě stanovených poskytovateli za řádně poskytované
plnění dohodnutou cenu.

8. Objednatel se zavazuje poskytnout poskytovateli nezbytnou součinnost v souvislosti
s naplňováním předmětu této smlouvy.

9. V případě poskytnutí vadného plnění vznikají objednateli nároky dle příslušných ustanovení
občanského zákoníku.

10. Poskytovatel tímto prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečizměny okolnostI po uzavřeni smlouvy
ve smyslu §§ 1765, 1766 a analogicky dle § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

11. Objednatel je povinen dodržovat při provozu svářečské Školy ,,Osnovy pro výuku" a také ,,Pravidla
- TPA", ,,TPB", CWS ANB organizace pro školení, přezkušování a zkoušky i certifikaci svářečského
personálu v ČR vztahujÍcÍ se k činnosti školy, zejména majÍcÍ vztah ke spolupráci se zkušební
organizaci.

12. Objednatel je povinen před zahájením kurzů a přípravných kurzů k EN ISO zkouškám svářečů,
svářečských operátorů, páječů předem písemně nebo telefonicky nahlásit zkušební organizaci
termín zkoušek. Nedodržením této povinnosti se vystavuje objednatel nebezpečIodsunutí zkoušek
na pozdější dobu s ohledem na kapacitní možnost zkušební organizace.

VI.

Sankční ujednání

1. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením řádně vypočtené a oprávněně účtované ceny
poskytnutého plněníse sjednává úrok z prodleníve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý
den prodlení. V této výši se sjednává úrok z prodlení po dobu od 1. do 30. dne trvání prodlení.
V případě, že prod|eniobjednate|e s úhradou dlužné částky přesáhne vÍce jak 30 dnů, je objednatel



povinen za každý započatý den prodlení počínaje 31. dnem prodlení a po všechny nás|edujÍcÍ dny
trvání prodlení zaplatit poskytovateli úrok z prodlenIve výši 0,1% denně z dlužné částky.

2. Nesplní4i poskytovatel svůj závazek řádně a včas službu, je objednatel oprávněn požadovat na
poskytovateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,10 % z ceny předmětu plnění za každý jednotlivý
den trvání prodleni poskytovatele, a to až do doby řádného poskytnutí plnění smlouvy.

VIl.

Záruka za kvalitu plnění

1. Poskytovatel nese odpovědnost za to, že plnění poskytnuté podle této smlouvy bude ke dni
poskytnutí plněni na odborné úrovni, že bude plně použitelné pro účely stanovené touto smlouvou
nebo jednotlivou objednávkou, a nebude-li účel stanoven touto smlouvou nebo jednotlivou
objednávkou,tak pro účely obvyklé.

2. Objednatel má právo oznámit reklamaci nedostatečné kvality poskytnutých služeb u poskytovatele
ve lhůtě do 30 dnů ode dne poskytnutIslužby.

X.

Ukončeni smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká těmito způsoby:

· dohodou smluvních stran;
· výpovědí ze strany objednatele, a to i bez uvedení důvodů;
" výpovědí ze strany poskytovatele, kdy objednatel opakovaně neplni svoji smluvní

povinnost spočÍvajÍcÍ ve včasném zaplacení smluvní ceny plněni;
· odstoupením od smlouvy.

2. výpovědní doba činí14 dni a počíná běžet od prvního dne měsíce následujÍcÍho po měsíci, v němž
byla výpověď' druhé straně doručena.

3. Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušeni povinností jednou smluvní stranou,
jestliže je toto porušení povinností označeno za podstatné touto smlouvou nebo zákonem.
Odstoupeni je účinné dnem doručeni písemného oznámení o odstoupeni druhé smluvní straně.
V pochybnostech se má za to, že písemné oznámení bylo doručeno v souladu s ustanovením § 573
občanského zákoníku třetí pracovni den po odesláni odstupujÍcÍ smluvní stranou.

4. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkajIcI se smluvních úroků z prodlení
a ustanoveni týkajIcI se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat
i po odstoupeni (zejména jde o povinnost poskytnout peněžitá plnění za plnění poskytnutá
před účinností odstoupeni).

5. V případě prodlení objednatele s platbou fakturované částky vÍce než 30 dnů je poskytovatel
oprávněn od smlouvy odstoupit. Odstoupením poskytovatele od této smlouvy nezaniká právo
poskytovatele požadovat splatnou fakturovanou částku a smluvní pokutu dohodnutou dle článku
VI. odst. 1 této smlouvy.

6. Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušenIsmlouvy poskytovatelem.
Za podstatné porušeni smlouvy se považuje zejména:

· zpoždění poskytovatele s poskytováním svých služeb,
· kované poskytování vadných služeb.

7. V případě, že objednatel hodlá odstoupit od smlouvy, potom tuto skutečnost písemně sdělí
poskytovateli.



8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že je poskytovatel v úpadku, nebo
z důvodu, že byl insolvenčni návrh zamítnut, protože majetek poskytovatele nepostačuje k úhradě
nákladů.

9. V případě odstoupení od smlouvy má objednatel nárok na náhradu prokázaných nákladů, které
vzniknou v souvislosti s náhradním řešením, zejména:

· nákladů, které vzniknou v souvislosti s reorganizací smlouvy,
· nákladů, které mohou vzniknout v souvislosti s pověřením jiných obchodních společnostI.

XI.

Závěrečná ujednání

1. Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovenítéto smlouvy, je neplatným pouze toto
ustanovení, pokud z jeho povahy nebo obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno,
nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu této smlouvy.

2. Práva a povinnosti smluvních stran založené touto smlouvou a výslovně v ní neupravené se řIdí
přís|ušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele poskytovatel výslovně prohlašuje, že je
s touto skutečností obeznámen a souhlasíse zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této
smlouvě v rozsahu a za podmínek vyp|ývajÍcÍch z příslušných právních předpisů, zejména zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon
o registru smluv").

4. Poskytovatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani
základnáidská práva.

5. Případné spory vzniklé z této smlouvy, pokud se je nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními
stranami, budou rozhodnuty k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně
příslušným k rozhodnutí je soud určený podle sídla objednatele.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. jedno
vyhotovení smlouvy obd rZí objeď natel a jedno vyhotovení obdrží poskytovatel.

7. Přňohy smlouvy:

- Přílohou smlouvy je Ceník a specifikace požadovaných služeb.
8. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných dodatků

podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

9. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která přijala nabídku - návrh
na uzavřeni smlouvy. Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy je zveřejněna v registru smluv.

10. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona o registru smluv. Smluvní strany se
dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel, který
současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně do
její datové schránky.



11. Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním.
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Příloha č. 1

Ceník služeb

Služba Cena bez DPH

osvědčení o periodickém přezkoušení svářečů a svářečských pracovníků dle ČSN 05 0705 50,-KČ

průkaz svářečského pracovníka o zaškoleni svářečského dělníka dle ČSN 05 0705 50,-KČ

vystaveni svářečského průkazu, event. výměna, pokračováni 160,-KČ

vystavení duplikátu svářečského průkazu 160,-KČ

osvědčeni o základní zkoušce svářeče dle ČSN 05 0705, event. dupliká 240,-KČ

certifikát o zkoušce svářeče (páječe) dle ČSN EN 287-6; ČSN EN 9606-2,3,4,5; 600,- KČ
ČSN EN ISO 17660-1 a 2, ČSN EN 12732, TPA 216 nebo ČSN EN 13585, event. duplikát

certifikát o zkoušce svářeče dle ČSN EN ISO 9606-1, event. duplikát 600,-KČ
certifikát o zkoušce svářeče plastů dle ČSN EN 13067 , event. Duplikát 600,-KČ
certifikát operátora nebo seřizovače svařování dle ČSN EN ISO 14732, cv. duplikát 600,-KČ

zkouška NDT včetně RTG vyhodnoceni 200,-KČ

schválení (autorizační oprávněni) svářečů pro tlaková zařIzenI 300,-KČ
dle NV č. 219/2016 Sb. (PED 2014/68/EU), ev. ASME CODE

účast zkušebního orgánu za 1. den u základních zkoušek, 1.700,-KČ
za každý další den u těchto zkoušek

účast zkušebního orgánu za 1. den ti EN, EN ISO zkoušek 1.700,-KČ
za každý další den u těchto zkoušek

Celkem 6.960,-KČ


