
Smlouva je uzavřena písemně

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 8912012 Sb., občanského zákoníku, v platném
znění (dále jen "občanský zákoník")

SMLOUVA O DÍLO Č.: 62-2-7503/2021
I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL ZHOTOVITEL

Česká republika Obchodní firma: TEFA, s.r.o.
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Sídlo" Kociánka 26a
Zubatého 685/1, 614 00 Brno 612 00 Brno

Zastoupená: plk. Ing. Jiří Pelikán Statutární orgán:

ředitel Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje Kontaktní osoba:

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Brně v oddíle C, vložka 18902

Bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno Bankovní spojeni:
ČÍSĹQ účtu: 10039881/0710 Číslo účtu:

IČO: 70884099 IČO: 60747285
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH DIČ: CZ60747285
DS: ybiaiuv DS: nyt6nss

ll. PŘEDMĚT SMLOUVY

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k řádnému a včasnému provedenl inženýrské činnosti - autorského dozoru.

Autorský dozor a nutné úpravy projektové dokumentace v souvislosti se skutečným umístěMm technických sítí při stavebních
pracích spojených s umístěním haly Hasičského záchranného sboru jihomoravského kraje v areálu společnosti Veletrhy Brno,
a.s.dle cenové nabídky z 29.3.2021 a dopřesnění ze dne 7.4.2021 (zjištění rozdílu v urMstěnl sítí).
Cena díla bez DPH:

DPH 21%
Dodací lhůta: do kolaudace stavby

49 900,00 Kč
10 479,00 Kč

Cena včetně DPH: 60 379,00 Kč

Cena dohodnuta jako konečná a nepřekročitelná celkem: 60 379,00 Kč

Místo plnění: Hasičská stanice BVV - Bauerova, u 5. brány
Předmět smlouvy je za objednatele oprávněn převzít:

Ill. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Fakturace bude probíhat po kalendářních měsících, kdy fakturovaná částka přesáhne 10 000,- Kč bez DPH za příslušný měsíc.
Pokud tuto částku nedosáhne, bude fakturováno spolu s následujlcIm měsícem. Fakturu zašle zhotovitel v 1 vyhotovení a s
potvrzeným dokladem o převzetí předmětu smlouvy na adresu objednatele. Splatnost faktury je 21 dni od doručení do sídla
objednatele. Faktura musí obsahovat veškeré daňové náležitosti.

lV. SMLUVNÍ POKUTA, ÚROKY Z PRODLENÍ

1. Pro případ nedodrženi termínu splněnl předmětu plněni ze strany zhotovitele nebo v případě prodlení zhotovitele s
odstraněním vad díla dle ČI. 11. se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny VC. DPH předmětu plnění za každý, byt' i
započatý den prodlenI, a to až do dodání předmětu plněnI; zaplacenlm smluvní pokuty nenl dotčen nárok objednatele na
náhradu škody.

2. Při nedochžení termlnu splatnosti řádně vystaveného daňového dokladu objednatelem je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z
prodlení 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 potvrzují, že přiswpují na všechny podmínky smlouvy a jejich vzájemné vztahy se budou řídit občanským
zákoníkem. Účastníci jsou povinni dbát, aby při úpravě smluvnlch vztahů bylo odstraněno vše, co by mohlo vést ke vzniku
rozporů.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepisuje jako druhá v pořadí.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a jeden (l) zhotoviteľ. Objednatel po
podpisu této smlouvy vyznačl na všechny stejnopisy evidenční číslo této smlouvy.

Přílohy: 1. Cenová nabídka "Areál BW Brno, garážová hala HZS - nabídka výkonu autorského dozoru ze dne 29.3.2021
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