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SMLOUVA O DÍLO
NA PROVÁDĚNÍ OPRAV KONZERVÁTORŮ AKUMULÁTORŮ.

č. 4/79/15-27/2016-551240

1. Smluvní sírany

Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
Zaměstnanci* pověřený jednáním:

náčelník Centra zabezpečení oprav

Bankovní spojení:
Číslo učtu:
Kontaktní osoba:

Adresa pro doručování korespondence:
Vojenské zařízení 5512 
Na Lužci
533 41 Láznč Bohdaneč

(dále jen ..objednatel")

a

VOP CZ, s.p.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě . v oddílA XIV. vložka 150. 
Sídlo: Šenov u Nového Jičína, Dukelská 102. PSČ 742 42
IČ: 0<>0 0(1 493
DIČ: CZ00000493
Zastoupená: ln«. Marek ŠPOK. PhD., ředitel podniku

Bankovní spojení 
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:

Adresa pro doručováni korespondence : Senov u Nového Jičína. Dukelská 102, PSČ 742 42

(dále jen „zhotovitel").
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podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník (dále jen OZ) uzavírají na 
veřejnou zakázku, zadanou ve výběrovém řízení na elektronickém tržišti TenderMarket 
č. T004/16V/00003354. podle §6 a §10 zákona č. 137/2006 Sb.. o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva").

II. Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zabezpečení provozuschopnosti konzervátorů akumulátorů používaných ve 
vojenské ve vojenské technice.

III. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je:
a) závazek zhotovitele provádět pro objednatele opravy konzervátorů KZ 24/300 a jejich 
modifikací;
b) závazek objednavatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou 
cenu.

IV. Cenová ujednání

Smluvní strany se ve smyslu zákona č.526/1990 sb.. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na základě výběrového řízení na jednotkové ceně za jednu normohodinu servisní práce ve 
výši 1 099,00 Kč bez DPH.
Celková předpokládaná cena za provedené služby během trvání smlouvy činí 400 000,-Kč včetně 
DPH.
Objednatel si vyhrazuje právo nevyčerpat celou částku finančních prostředků bez možnosti 
smluvních sankcí zhotovitelem.

V. Doba a místo plnění

1. Místem plnění je sídlo provozovny zhotovitele, tj. Šenov u Nového Jičína. Dukelská 102, PSČ 
742 42.

2. Doba plnění je vždy do 30 kalendářních dní od doručení výzvy k poskytnutí plnění. Dobu 
plnění může zhotovitel prodloužit v případě dodání komponentů potřebných pro opravu zařízení 
třetí osobou s delší dodací lhútou. která zhotoviteli objektivně neumožňuje plnit závazky 
z příslušné výzvy k poskytnutí plnění ve výše uvedeném termínu. Tuto skutečnost musí 
zhotovitel objednateli písemně doložit.

VI. Doba trvání smlouvy

Smlouva se uzavírá na dobu do 31.12.2016 ode dne nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy, tj. 
dnem podpisu poslední smluvní stranou s možností písemné výpovědi obou smluvních stran, 
přičemž výpovědní lhůta běží dnem následujícím po doručení výpovědi druhé straně po dobu 30 
kalendářních dnů.
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VII. Podmínky provedení díla

1. vid plnční předmětu smlrmu

2. Objednatel vystaví výzvu k poskytnutí plnění, ve které uvede popis závady a předpokládanou 
částku za opravu včetně možných použitých náhradních dílů. V případě odsouhlasení výše ceny 
dle čl. IV. zhotovitel výzvu k plnění zpravidla (tj. nebrání-li mu vtom mimořádné okolnosti, 
např. ukončení výroby nezbytných náhradních dílů) akceptuje. Tato cena je pak stanovena jako 
nejvýše přípustná. Náhradní díly a materiál musí být zhotovitelem účtován za ceny v Čase a 
místě obvyklé. Náhradní díly musí být nové, tj. nepoužité, nepoškozené, nerepasované.
V případě nutnosti stanovení rozsahu a specifikace závady bude zhotovitel písemně vyzván 
k provedení analýzy závad (dále jen „defektace") „Protokolem o předání techniky (materiálu) 
k provedení defcktace. Zároveň mu bude předáno spolu s protokolem závadné zařízení nebo 
jeho Část. Zhotovitel sdělí objednateli předpokládanou cenu za provedení defekace a následné 
opravy vadného zařízení či jeho části (počet Nhod.. materiálové náklady) dle rozsahu a typu 
techniky. Objednatel vystaví výzvu k poskytnutí plnění na opravu vadného zařízení nebo jeho 
části. Fakturová cena za plnění bude ve výši skutečně vynaložených nákladů a nesmí překročit 
cenu uvedenou ve výzvě k poskytnutí plnění.

3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím pověřených pracovníků provádět průběžnou a konečnou 
kontrolu.

4. Dojde-li při provádění díla ke změnám na základě zjištění zhotovitele (tzv. vícepráce), je 
zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně písemně objednatele informovat a započaté 
práce na provádění díla přerušit. V této informaci je zhotovitel povinen předat objednavateli 
soupis změn díla. které ocení. Změny nesmí zhotovitel zahájit před podepsáním dodatku ke 
smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou změnu ceny za dílo a dobu provedení díla.

5. Objednatel si vyhrazuje právo na vrácení vadných náhradních dílů vyjmutých z opravovaného 
materiálu. Nevyžádané náhradní díly je zhotovitel povinen zlikvidovat dle platných předpisů na 
vlastní náklady.

6. Objednatel není povinen převzít dílo. které vykazuje nedostatky nebo odporuje smlouvě. 
Zhotovitel je v tomto případě povinen dodat dílo náhradním plněním.

7. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli v místě plnění díla.

8. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání smlouvy příslušná oprávnění a souhlasy 
k provádění činnosti, která je předmětem smlouvy.

9. Objednatel je povinen řádně provedené dílčí plnční dle příslušné objednávky převzít a o 
převzetí sepsat se zhotovitelem zápis.

VIII. Platební a fakturační podmínky

1. Zhotovitel je povinen po vzniku práva fakturovat, tj. okamžikem podpisu přejímacího dokladu 
po předám a převzetí každého dílčího plnění díla. do pěti pracovních dnů vystavit daňový 
doklad (dále jen faktura) a doručit ho ve dvojím vyhotovení objednateli. Faktura musí 
obsahovat náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.
Faktura musí obsahovat zejména:
- označení dokladu jako Daňový doklad - faktura s uvedením evidenčního čísla.
- název obchodní firmy, adresu sídla nebo místa podnikaní zhotovitel. IČ, DIČ,
- název a sídlo objednatele s uvedením IČ, DIČ.
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- číslo smlouvy a číslo výzvy k poskytnutí plnění, dle které se uskutečňuje plnění.
- název útvaru, který dílo převzal
- rozsah a předmět plnění smlouvy.
- cenu za dílo celkem v Kč včetně DPH s uvedením jednotkových cen,
- datum uskutečnění plnění, datum vystavení a datum splatnosti faktury.
- označení peněžního ústavu a čísla účtu zhotovitele, na který má být poukázána platba.
- počet příloh a razítko s podpisem odpovědné osoby zhotovitele za vystavení faktury.
- údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku včetně spisové značky, není-li v něm zapsán 

údaj o zápisu z jiné evidence.
2. K faktuře musí být připojen zakázkový nebo dodací list podepsaný zástupcem objednatele a 

zhotovitele.
3. Faktura ve dvojím vyhotovení bude zhotovitelem zaslána na adresu příjemce:

Vojenské zařízení 5512 
Na Lužci
533 41 Lázně Bohdaneč

4. Objednatel je povinen uhradit fakturovanou částku u peněžního ústavu zhotovitele do 30 dní 
ode dne doručení faktury. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odeslání platby z účtu 
objednatele a jejím směrováním na účet zhotovitele.

5. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím lhúty její splatnosti, neobsahuje-li některý 
údaj uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené faktuře objednatel musí 
označit důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví novou fakturu. 
Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne 
doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli 
do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury zhotoviteli.

6. Pokud budou u dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody k naplnění institutu ručení 
za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb.. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem 
zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

IX. Vlastnictví a odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla. je po celou dobu plnění 
předmětu díla objednatel.

2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele 
okamžikem předání věci a současně podpisu protokolu o předání věci smluvními stranami.

3. Za nebezpečí škody na prováděném díle až do jeho předání přejímajícímu odpovídá zhotovitel.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná 

prokazatelně vzniklá škoda.

X. Záruka za jakost, vady díla a reklamace

1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 6 měsíců od 
data předání díla objednateli a 24 měsíců na nové náhradní díly, použité při zhotovení díla. od 
data předání díla objednateli. Záruční doba neběží po dobu. po kterou objednatel nemůže užívat 
dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se 
v průběhu záruční doby skrytá vada díla má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době 
předání.

2. Odpovědnost za vady díla se řídí ustanoveními § 2615 a násl. OZ.
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3. Reklamace se uplatňují písemně.
4. Zhotovitel je povinen se vyjádřit k reklamaci do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení 

oznámení. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznal v plném rozsahu.
5. Zhotovitel je povinen reklamaci vyřídit do 30 kalendářních dnů ode obdržení oprávněné 

reklamace a o odstranění vady musí být sepsán protokol.

XI. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel zaplatí objednateli v případě prodlení s provedením díla v termínu uvedeném v čl. V. 
smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,5% hodnoty utvrzeného závazku ve výzvě k poskytnutí 
plnění za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku 
smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XIII. smlouvy. Okamžik práva fakturace 
vzniká prvním dnem prodlení.

2. V případě jednostranného odstoupení objednatele od smlouvy dle článku XIII.,odst.l, pís.c) se 
zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000.- Kč, a to do 5 
pracovních dnů od zániku smluvního vztahu.

3. Zhotovitel zaplatí objednateli v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované 
vady zjištěné v záruční době smluvní pokutu ve výši 0,5% hodnoty utvrzeného závazku ve 
výzvě k poskytnutí plnění za každý započatý den. a to až do podpisu protokolu o odstranění 
vady. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XIII. smlouvy. Okamžik práva fakturace vzniká 
prvním dnem prodlení.

4. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení za každý započatý 
den prodlení ve výši podle ustanovení § 1970 OZ a prováděcího nařízení vlády.

5. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.
6. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké 

výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná 
samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.

XII. Zvláštní ujednání

1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
2. Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se závazkový vztah řídí ustanoveními OZ.
3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za 

případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
4. Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého 

ze základních identifikačních údajů, včetně nástupnictví.
5. Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho 

splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, se kterými se 
seznámil v souvislosti s plněním svého závazku a podkladovými materiály v listinné či 
elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku dle této 
smlouvy, třetím osobám (mimo subdodavatele).

6. Zhotovitel podpisem smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb.. o ochraně osobních údajů, 
ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli, jako správci údajů, se zpracováním jeho 
osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění práv a povinností 
vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.

7. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním údajů v této smlouvě s výjimkou ustanovení, která obsahují 
utajované informace a obchodní tajemství.
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8. Zhotovitel není oprávněn zcela ani zčásti postoupit na třetí osobu žádné ze svých práv, ani 
žádný ze svých závazků plynoucích z této smlouvy ani tuto smlouvu jako celek.

9. Jednacím jazykem při ústním nebo písemném jednání ve věci smlouvy je český jazyk.
10. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se 

v případě pochybností či nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozdčji třetím pracovním 
dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

XIII. Zánik smluvního vztahu
1. Smluvní strany se dohodly, že vztah zaniká v těchto případech:

a) splněním závazku řádně a včas,
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a věrohodně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy,
c) jednostranným odstoupením od smlouvy ze strany objednatele pro její podstatné porušení,

2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy je:
a) prodlení s provedením díla v termínu uvedeném v čl. V. o více jak 20 kalendářních dnů
b) nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu díla,
c) prodlení s odstraněním vad o více než 20 kalendářních dnů a neodstranění vad díla ve 

sjednané době.

XIV. Závěrečná ujednání
1. Tato smlouva je vložena do elektronického tržiště TenderMarket, elektronicky vzájemně 

podepsána objednavatelem a zhotovitelem, má 6 listů.
Tato smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými 
písemnými a vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.

2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či 
účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či 
neúčinného.

3. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou 
známy žádné skutečnosti, které by vylučovaly uzavření této smlouvy, neuvedly se vzájemně 
v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí 
z vědomě uvedených nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu se smlouvou připojují 
podpisy oprávněných zástupců.

4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou. 
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