Smlouva je uzavřena

elektronicky

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v
platném znění (dále jen "občanský zákoník")
SMLOUVA O DÍLO Č.:

62-2-7498/2021

l. SMLUVNÍ STRANY
OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL
Obchodní firma:

Česká republika
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

SIdlo:

Zubatého 685/1, 614 00 Brno

HUTNÍ PROjEKT Frýdek-Místek
a.s.
28. října 1495
738 01 Frýdek-Mistek

Statutární orgán:
Zastoupená:

plk. Ing. Jiří Pelikán

ředitel Hasičského záchranného sboru Jihomoravského
kraje

Kontaktní osoba:

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským
soudem v Ostravě, oddíl B, vI. 340
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
OS:

ČNB, pobočka Brno
10039881/0710
70884099
CZ70884099, není plátce DPH

3ankovní spojeni:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

ybiaiuv

DS:

45193584
CZ45193584
pyeegm8

Il. PŘEDMĚT SMLOUVY
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k řádnému a včasnému provedení di
"ZařľzenI Tišnov - projektová dokumentace Zázemí FOK" v detailech DPS včetně rozpočtu dle cenové nabídky č.
21nb030 UH ze dne 22.2.2021

Cena díla bez DPH:
73 000,00
DPH 21%
15 330,00
Dodací lhůta:
do 60 kalendařních dnů od nabyti účinnosti
smlouvy
Cena včetně DPH:
88 330,00
Záruční doba:
60 měsíců od data převzetí předmětu smlouvy objednatelem, veškeré vady je zhotovitel
povinen ve lhůtě do 30 dnů od nahlášení vlastním nákladem odstranit, nedohodnou-li se
smluvní strany v reklamačním protokolu jinak.
l Cena dohodnuta jako konečná a nepřekročitelná celkem:
88 330,00
Místo plnění:

KŔ Zubatého, Zubatého 685/1, 614 00 Brno

Předmět smlouvy je za objednatele oprávněn převzít:
Ill. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Fakturu zašle zhotovitel v 1 vyhotovení a s potvrzeným dokladem o převzetí předmětu smlouvy na adresu
objednatele. Splatnost faktury je 21 dní od doručeni do sídla objednatele. Faktura musí obsahovat veškeré
daňové náležitosti.
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IV. SMLUVNÍ POKUTA, ÚROKY Z PRODLENÍ
1. Pro případ nedodrženi terminu splněni předmětu plněni ze strany zhotovitele nebo v případě prodlení
zhotovitele s odstraněním vad díla dle ČI. ll. se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny VC. DPH předmětu
plněni za každý, byt' i započatý den prod|ení, a to až do dodáni předmětu plnění; zaplacením smluvní pokuty není
dotčen nárok objednatele na náhradu škody.
2. Při nedodržení terminu splatnosti řádně vystaveného daňového dokladu objednatelem je zhotovitel oprávněn
účtovat úrok z prodlenI za splněni podmínky podle § 1968 občanského zákoníku ve výši podle § 1970
občanského zákoníku.
3. Ujednáním o smluvní pokutě a úroku z prodlení není dotčeno právo smluvních stran domáhat se náhrady
škody v plném rozsahu. Případná vzniklá škoda je vymahatelná v plné výši samostatně vedle smluvní pokuty, v
souladu s ustanovením § 1971 občanského zákoníku.
V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Smluvní strany tím potvrzuji, že přistupuji na všechny podmínky smlouvy a jejich vzájemné vztahy se budou
řídit občanským zákoníkem. Účastnici jsou povinni dbát, aby při úpravě smluvních vztahů bylo odstraněno vše, co
by mohlo vést ke vzniku rozporů.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavřeni a účinnosti dnem jejího uveřejněni dle 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 avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá
účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
3. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se strany dohodly, že objednatel zašle tuto smlouvu
správci registru smluv k uveřejněni ve lhůtě, stanovené tímto zákonem. Osobní údaje stran před odesláním
budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracováni osobních údajů a podle NařIzenI
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fýzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařIzenI o
ochraně osobních údajů).
4. Tato smlouva je uzavřena elektronicky. Smluvní strany obdcží elektronický originál uzavřené smlouvy.

Přílohy:

Příloha č. 1. Cenová nabídka 21nb030_UH ze dne 22. 2. 2021

Ve Frýdku-Mistku, dne

V Brně, dne

pIk. Ing. Jiří Pelikán
ředitel Hasičského záchranného sboru Jihomoravského
kraje

členové představenstva
HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Mistek a.s.

21nb030_UH

-==

NABÍDKA
na vypracování projekčních prací pro akci:
,,ZařizenI Tišnov - projektová dokumentace
Zázemí FOK"

Zadavatel:

Dodavatel:

HZS Jihomoravského kraje

HUTNÍ PROjEKT Frýdek-Místek a.s.

Zubatého 1
614 00 Brno

Palackého náměstí 231
Uherské Hradiště 686 01

Tel.:
E-mail:
web: www.firebrno.cz

Tel.: "420 572 552 116
E-mail:
web: www.hpfm.cz
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1.

NABÍZEJÍCÍ - KONTAKTNÍ OSOBY, ADŔĚ$Ä

1.1

HUTNÍ PROjEKT Frýdek-Místek a.s.
Divize Uherské Hradiště
Palackého náměstí 231
686 11 Uherské Hradiště

Fakturační adresa:
HUTNÍ PROjEKT Frýdek-Mistek a.s.
28. října 1495
738 01 Frýdek-Mistek
IČO: 45193584
DIČ: CZ45193584
Společnost zapsána v OR u KS v Ostravě, oddíl B, VI. 340
Kontaktní osoby:

Obchodní a
smluvní část

Technická část

Ing. Michal Ondroušek

vedoucí divize Uh. Hradiště
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2.

PŘEDMĚT NABÍDKY

2.1

Předmětem nabídky je vypracování projektové dokumentace na akci:

,,Zařízení Tišnov - projektová dokumentace Zázemí FOK"
2.2

Rozsah dokumentace:
-

Dokumentace pro provedení stavby (DPS) - zjednodušená dle vyhl.č.62/2013 Sb.

příloha Č.13

SEZNAM DOKUMENTACE
D. SO 01 Vlastni objekt
D1.01 Architektonicko-stavební řešeni

ASŘ

D1.04 Zdravotně technické instalace

ZTI

D1.06 Vzduchotechnika

VZT

D1.07 Vytápěni

ÚT

D1.08 Elektroinstalace silnoproudá

EL. SILNO

D1.09 Elektroinstalace slaboproudá

EL. SLP

F. Nákladová část - rozpočet
2.3

projektová dokumentace bude předána:
·

DPS 6 xtisk " 1xCD (pdf, doc)

3.

SPOLUPRÁCE ZADAVATELE

3.1

Předání platných podkladů potřebných pro zahájení projekční činnosti

4.

NABÍDKOVÁ CENA (BEZ DPH)
73 000,-KČ

· Dokumentace pro DPS
CELKEM (BEZ DPH)

73 000,-KČ

DPH 21%

15 330,-KČ

CELKEM S DPH

88 330,-KČ
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5.

PLATEBNÍ PODMÍNKY
Uchazeč navrhuje fakturaci po ukončeni díla (nebo ucelených části díla) dle
předmětu nabídky.

6.

PLATNOST NABÍDKY

6,1

Nabídka je platná 2 měsíce ode dne předáni, v případě potřeby jsme připraveni
platnost nabídky prodloužit dle dohody.

7.

TERMÍNY PLNĚNÍ

7.1

Termíny plnění nabizime takto:
Dokumentace DPS

2 měsíce od závazné objednávky

8.

ZÁRUČNÍ DOBA

8.1

NabjzejÍcÍ poskytuje záruku a na dobu 60 měsíců od dodáni a převzetí
ucelených části díla.

9.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

9.1

Uchazeč prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištěni odpovědnosti za
škodu ve výši 15,000.000,-- KČ s ročním limitem 30,000.000,-- KČ.

10.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

10.1

Rozsah prací a nabídková cena byla stanovena na základě dostupných informací
a odborného posouzeni a nabÍzející je připraven (v případě změny očekávaného
rozsahu prací) o ni dále jednat.
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