SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č, 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdčjších předpisů (dále jen občanský zákoník)
(dále .jen smlouva)

č.j. objednatele : HSOL- 887-2/2021
č.j. zhotovitele :
Česká republika - Hasičský záchranný sbor O]on)ouckCho kraje
Sídlo:
IČO:
DIČ:

Schweitzerova 91, 779 00 Oloniouc
7088.5940
CZ70885940-ide11tiňko\'al)á osoba

Bankovní spo.jení:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
Telefon/mail:
Dat,schránka :
(dále jen objednatel)

ČNB Brno, ČÍl. l7038881/0710
plk. Ing. Karlem Koláříkem, ředitelem
ufiaa6d

a
KMP - energo s.r.o.
Spisová značka:
Sídlo:
IČO,
DIČ,
Bankovní spojení:
Zastoupená: "
Kontaktní osoba:
E-mail/tel,:
Dat. schránka:
(dále jen zhotovitel)

C41 173 vedená u Krajského soudu v Ostravč
Rybářská 'l, 788 13 vikýřovice
26881616
CZ26881616
Reiřfeisen Bank, č.ú. 6282006001/5500
Ing. Pavlem Moravcein, jednatele.m
s3e3wt

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto s m l o u v u :
l. PředmČt dík

l.
2.

Touto smlouvou sc zhotovitel zavazu je provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo
specifikované v odst. 2 tohoto článku jdále .jen dílo) a oi).iednalel se zavazujc dílo převzít a zaplatit
cenu.
Specifikace díla: deinontáž diesclagrcgátu Slavia 30 a montáž dieselagregátu FG Wilson LH 30
včetnč dodávky a montáže nového |'oz\'adčČe přcvzctí zátčžc, nové vz'i" a \'ýfukl|, vše v budovč
Č.2 ( ni. č. 12'1 - dicselagregát -í dílna) v areálu stanicc llZS O|omot|cké|1o kra.jc v Lipníku
n/Beč\'ol|.

3,

Podkladem pro uzavření této s|Il]ou\'y o dílo .je nabídka zhotovitclc č. 28/2020 ze dnc

13. 10,

2020.
ll. Doba a místo plnění
l,

Sln]l|v|1í strany se dohodly na době plnčni ncjpozdčji do 5. 3. 2021.

2.

Místcm předání díla .je areál stanice HZS O|o]nollckCho kra.jc v Lipníku n/Bečvou, Mánesova
1347.

I

III. Lpůsob provádění díla

l.

Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v u.jednanéin čase a obstará vše, co je k provedeni díla
potřeba.
2. Zhotovitel .je povinen při své činnosti chránit zájmy a dobré .jméno objednatele a postupovat
v souladu s jeho příkazy. Zhotovitel se zavazu.je v rámci řádného provádění díla zohlednit příkazy
objednatele. Zhotovitel píseinnč upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou
povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který inu objednatel dal.
To neplatí, neinohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.
3. Objednatel iná právo kontrolovat provádění díla. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána
dle potřeb objednatele.
4. zjistí-li objednatel, že zhotovitel pol'llšu.ie svou povinnost, bez zbytečného odkladu požádá
písemně zhotovitele, aby za.jistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobeni. Neučiní-li tak
zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel od smlouvy odstoupit, vedl-li by postup
zhotovitele nepochybnč k podstatnéinu porušení smlouvy.
5. Ob jednatel poskytne potřebnou součinnost při zvedání a přesouvání dieselagregátů.
IV. Vlastnické právo k předmětu díla
Vlastnické právo k předmčtu díla se řídí ust. § 2599 a násl. a § 2608 odst.2 občanského zákoníkll.

V. Předáni díla

l.
2.
3.

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.
Dílo je dokončeno, .je-li předvedena .jeho způsobilost sloužit svému účelu. Zhotovitel při předáni
předloží a předá schéma zapojení rozvaděče RDG, prohlášení o shodě k rozvaděči RDG vC.
typové zkoušky, výchozí revize elektro.
Objednatel převezme dokončené dílo s výhradaini, nebo bez výhrad. O převzetí díla bude
zhotovitelem vyhotoven protokol o převzetí dila/zakázkový list (dále jen protokol) ve dvou (2)
vyhotoveních, který bude podepsán oběma sln]llvnílni stranami a každá ze sniluvních stran obdrží
po .jednom (l) vyhotovení protokolu. Protokol bude obsahovat případný soupis výhrad
s do|lodnutýlni lhůtami pro ,je.jich odstranění.
VI. Cena díla a platební podtnínky

l.

2.
3.
4.
5.

Právo na zaplacení ccny díla vzniká provedeniín díla dle této sinlouvy. Smluvní strany se dohodly,
že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla
ve výši 134 000,00 Kč bez DPH (jedno sto třicet čtyři tisíc korun českých) .jako cenu ne.jvýše
přípustnou, tj. 162 140,00 Kč s DPll (jedno sto šedesát dva tisíc sto čtyřicet korun českých) při
sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě .její změny stanovena v souladu s
platnými právními předpisy.
Tato sjednaná cena díla .je konečná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé
zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáníni díla, miino jiné i náklady s vyhotoveniin
dokuinentace dle ČI. V, odst. 2 této smlouvy.
Cena díla bude zaplacena na základě faktury vystavené zhotovitelem po převzetí díla. Faktura
(daňový doklad) vystavená zhotovite|eln musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy.
Faktura může být zaslána elektronicky na e-mail: faktlll'ace@hzso|.cz.
Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii protokolu.
Sln|llvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce patnácti (IS) kalendářních dnů ode
dne doručeni fäktury objednateli na kontaktní adresu otýednatele. V případě pochybností se iná za
to, že dnem doručeni se rozuiní třetí den ode dne odeslání faktury. Cena díla se v souladu s ust. §
1957 občanského zákoníku považu.je za zaplacenou okamžikel)] připsání faktlll'o\'ané ceny
na bankovní účet zhotovitele. Pokud objednatel uplatní nárok z vadného plněni ve lhůtě splatnosti
faktury, není objednatel povinen až äo odstranční vady díla uhradit cenu díla. Okalnžike]n

2

6.
7.

odstranění vady díla začnc běžet nová lhůta splatnosti fáktury v délce patnácti (l S) kalendářních
dnů.
Ob,jednatc1 nebude poskytovat zhotovitcli .jakckoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo .je,jí části.
Objednatel je oprávněn před l|ply|1t|tin1 lhůty splatnosti Ĺäklury vrátit bez zaplaccní fakturu, která
neobsahll.je náležitosti stanovené touto sln|ol|\'ou nebo budouji tyto úda.jc uvcdeny chybnč.
Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo novč vyhotovit. V takovém
případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okalnžiken1 doručeni náležitě
doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce patnácti (IS)
kalendářních dní
VIl. Práva z vadného plnČní

l.

2.

3.

Dílo má vadu, neodpovídá-li sln|ouvě. Za vadu se považu.jí i vady v dokladech |)utných pro
užívání díla. Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnost zhotovitele z vadného plnění;
přechází-li nebezpečí škody na objednatele později, rozhoduje doba tohoto přechodu. Po této dobč
iná ob.jednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel |)orl|šcním povinnosti. Na práva
objednatelc z vadného plnění se použiji přimčřcnč llstano\'cni § 2099 a násl. občanského
zákol)íku.
Pro uplatnční práv z vadného plnění se použijc v souladu s ust. § 2615, oclst.2 občanského
zákoníku ust. § 2106 a nás!. Práva z vad se uplatňu.jí píscninč (c-mail, datová schi'ánka) u
zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištěni. Objcdnatel sdělí zhotoviteli při oznáinení
vady uplatňované právo. Zhotovitel .je povinen sdělit písemně ob.jcdnateli své stanovisko
nejpozději do 2 (dvou) pracovních dnů od doručení o"Ll1ánlenÍ vady.
Další nároky objednatele plynoucí .jim 7. titulu vadného plnění dle obecně závaznýcli právních
předpisů tím nejsou dotčeny.
VIII. Záruka za ,jakost

l.
2,
3,

4.

Zhotovitel poskytuje za .jakost díla zárl|kll po dobu 2'1 měsíců na práci, na koínponenty dle
podinínek výrobců nebo dodavatelů.
Záruční doba počíná běžet předáním díla.
Právo ze záruky se uplatňuje pÍselnnč (e-mail, datová scliránka) u zhotovitele společně
s uplatňovanýíni l'ek|alnačnílni' nároky bez zbytečného odkladu po .jc.jich z,jištčni. Zhotovitel .je
povinen sdělit piscmnč ol?icdllatc|i své stanovisko neipozději do 2 pracovních dnů od doručeni
písemného uplatněni vad a zárovcň si s obicdllale|eln dohodne termín odstranční vady. Ncučiní-li
tak, iná se zato, že vadu, na kterou se \'7.tailllie záruka, u7.]1á\'á a odstrančni vady provcdc vlastním
nákladem ne.jpozdčji do 10 pracovních dnů o"d dorllčellí písemného oználncl]i záruční vady.
O odstraněni vady "díla .je zhotovitel povinen vyhotovit pÍse|nný zápis ve dvou (2) vyhotoveních,
který bude podepsán oběma sln|uvl)ílni stranaini a každá ze sm]ll\'ních stran obdrží po .jednom (l)
vyhotoveni.
IX. Sankční ustanovení, smluvní pokuty

l.

2.

3.
'l.
5.

V případě nedodržení terl11ínl| předání díla bez vad .jc zhotovitel povinen uhradit objednateli
sln]llvni pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý ka]c|)äářl)í den
prodlení.
V případě pozdního nástupu zhotovitele k odstra nění vady díla nebo nedodržení lhůty k odstranění
vady zhotovitelem .je zhotovitel povinen zaplatit ob jednateli sln|LIv|)Í pokutu ve výši 500,- KČ za
každý, byt' i započatý, den prodlení.
Zaplaceni sn]|l|v|lí pokuty l]c7.bavu,je zhotovitele ])o\'in])os(i dílo dokončit a předat nebo odstranit
vadu díla dle této snilouvy.
Objednatel .je povinen zaplatit z|Iotovitc|i za prodlení s ííhradou fäktury po s.jednanC lhůtč
splatnosti úrok z prodlení vc výši stanovené llařízcni])1 vlády č. 35l/2013 Sb,
S|n]llvl]í pokuta a úrok z prodlcní .jsou splatné do čtrnácti (1'1) kalcndářnich dnů ode dne .jcjMo
llp|atněnÍ.
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6.

Ustanoveniin o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné
výši.
X. Odstoupení od smlouvy

l.

2.

Za podstatné porušení této stnlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení
od této smlouvy, se považu.je zejlnéna:
a) prodlení zhotovitele s předáním díla bez vad o vice než čtrnáct (14) kalendářních dnů;
b) postup zhotovitele při 7.hotoveni díla v rozporu s opl'ávnčl1ýnli pokyny objednatele.
Objednatel .je dále OPl"á\'l]Č]1 od této smlouvy odstoupit v připadč, že
a) " vůči ina.jetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnuti o
úpadku, pokud to právni předpisy lllnožňll.ií;
insolvenčni návrh na zhotovitele byl zaniítnut proto, žc ma.jetek zhotovitele nepostačuje
k úhradě nákladů insolvenč|)ího řízení;
c) zhotovitel vstoupí do likvidace.
Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou
svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než třicet (30) kalendářních
dni.
Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okainžikem doručení píseniného projevu vůle
odstoupit od této smlouvy druhé smlllvni straně. Ôdstoupeni od smlouvy se v souladu s ust.§ 2005
b)

3.
4.

občanského zákoníku nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud
.již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení sinluvni povinnosti ani ujednáni, které iná
v7h|edeln ke své povaze zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy, ze.i|néna l!jedl)áni o řešeni
sporů a povinnosti mlčenlivosti.
XI. Ostatní ujednání
l.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

Sln|ll\'ní strany .jsou po\'inny bez zbytečného odkladu oznáínit druhé slnll|v11í straně zinčnu úda.jů
v záhlaví této sinlouvy.
Zhotovitel není bez předchozího píseinného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a
povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
Zhotovitel je povinen doklllnenty související s poskytováním služeb dle této smlouvy uchovávat
nejinéně po dobu pěti (S) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplaceni poslední části
ceny poskytnutých služeb, popř. k pos]ednín]u zdanitelnéinu plněni dle této smlouvy, a to ze.jmCna
pro účely kontroly oprá\'něnýlni kontl'o|nílni orgány.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů
bezodkladnč poté, co střet zá.jmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaloženi
veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřenňn této smlouvy.
Zhotovitel bez .jakýchkoliv výhrad souhlasí se z\'eřejněni]n své identifikace a dalších údajů
uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.
Strany se dohodly, že zhotovitel, jako strana vůči níž se práva objednatele pronl|ču.ií, tímto
výslo\'ný|n proh|ášeniln ve smyslu ust. § 630 odst.l občanského zákoníku p!'od|l|žuje délku
promlčecí doby práv objednatele vyplýva.jících z této smlouvy na dobu deseti (ID) let.
Písemnosti vzniklé v souvislosti s touto sinlouvou budou zasílány na adresy sln|llvl)ícl1 stran
uvedené v záhlaví této smlouvy. Ulnožňll.ie-li to povaha dokulne|)tll a má-li sinluvní strana
zpřistl|pněnu svou datovou schránku, doručll.ie sc prostřednictví|11 datové schránky za podmínek a
v souladu s ust. zákona Č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokuinentů, ve znění pozdějších předpisů.
Nebyla-li strana, které má být zásilka doručena zastižena, doručovatel uloží zásilku v lnistě
provozovny držitele poštovní licence (poště) a adresáta o toni vyrozuiní v souladu se zvyklostmi
o doručování piseinností. Nevyzvedne-li si adresát písemnost do tři dnů od uložení, poslední den
této lhůty se považu.je za den doručení i když se adresát o uloženi nedozvěděl. Odepřel-li adresát
bezdůvodnč zásilku přijinout, .je doručena dnem, kdy její přijeti bylo odepřeno.
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XII. Platnost a účinnost snilouvy

l.
2.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřcjnění sinlouvy v souladu s ust. § 6 zákona č. 3'10/20 15
Sb., o zvláštních podmínkác|1 účinnosti něŔterých sniluv, uvcře.jňování tčchto smluv a o registru
smluv zákon o registru smluv), ve znční pozdějších předpisů.
Uveřejnění za.jistí objednatel do 10 dnů od uzavřcní smlouvy.
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XIII. Závěrečná ustanovení

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontaktní osoby sinluvních stran uvedené v záhlaví smlouvy jsou oprávněny k poskytováni
součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zinocněny ke sjednávání změn
nebo rozsahu této sinlouvy.
Tato smlouva se řídí přísl. ust. občanského zákoníku.
"řato sinlouva může být ziněněna pouze dohodou smluvních stran v písemné forině.
Sniluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou
řešeny sinÍrnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před přís|ušnýlni
obecnými soudy.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech po jednom pro každou sln|uvní stranu.
Veškerá korespondence mezi slnlllvnílni stranaini, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této
sln|ouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
Každá ze sln|uvních stran prohlašu.je, že tuto sinlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje
obsah této smlouvy za určitý a srozuinitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro
uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují slnluvl1i strany k této sln|ouvě své
podpisy.

O'omouc

Olomou'

Za zhotovite

Za objednatele

2 3, 02. 2021

plk. Ing
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Kolářík

