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SMLOUVA O DÍLO Č. CES-8112021
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., obČanského zákoníku, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník")

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena smlouva o dílo tohoto znění:

I.

Smluvní strany

MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o.
se sídlem: Obchodní 120, 251 01 Čestlice
zástupce:
tel.:
e-mail:
IČO: 46965904
DIČ: CZ46965904
Bankovní spojeni: .
Číslo účtu:
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: . , tel.:

, tel.:
Registrace : obchodní rejstřík vedený městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 73675

ldále jen "zhotovitel"l

a

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

se sídlem: Kaplířova 9, 320 68 Plzeň
IČO: 70883378
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Datová schránka: p36ab6k
tel.:
fax:
zastoupená: brig. gen. Ing. František Pavlas, ředitel HZS Plzeňského kraje
kontaktní osoba objednatele:

ldále jen "objednatel"l
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II.
Předmět smlouvy

l. Předmětem této smlouvy je oprava provozem opotřebovaných brzd přední nápravy
a výměna prasklého obalu převodovky CAS 20 MAN TGM 18.340 4X4 BB, VIN:
VVMAN38ZZ3CY277103, RZ: 5P1 4361 (dále jen" předmět smlouvy" nebo ,,dílo").

2. Předmět smlouvy a objem prostředků je blíže specifikován v příloze č. l této smlouvy,
kterou tvoří cenová nabídka zhotovitele.

3. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla, v rozsahu a kvalitě touto
smlouvou a její přílohou č. l požadovaném a objednatel se zavazuje řádně dle této
smlouvy dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu podle této
smlouvy.

4. Vlastnické právo ke zhotovené věci náleží po celou dobu realizace díla objednateli.

III.
Doba a místo plnění díla

l. Místem plnění je provozovna zhotovitele na adrese Domažlická 1195/178a, 314 62
Plzeň.

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 15.6.2021
v místě plnění díla.

3. Dílo bude předáno na základě předávacího protokolu, jenž bude podepsán oprávněnými
zástupci obou smluvních stran.

IV.
Cena díla

l. Smluvní strany sjednávají cenu díla podle této smlouvy ve výši:
Cena za dílo dle ČI. Il bez DPH: 120.156,45 KČ
dph ve výši 21 %: 25.232,88 kč
Cena za dílo vC. DPH: 145.389,33 KČ
(slovy: Stočtyřicetpěttisíctřistaosmdesátdevět korunčeských 33/100)

2. Sjednaná celková cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré
náklady zhotovitele spojené s provedením díla.

3. Dojde-li v průběhu realizace této smlouvy ke změně výše sazby DPH, bude tato
účtována podle platných předpisů.

V.
Platební podmínky

l. Sjednanou cenu díla uhradí objednatel na základě faktury vystavené zhotovitelem
do 14ti kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.

2. Faktura bude doručena objednateli nejdéle třetí pracovní den po jejím vystavení.
3. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní ode dne doručení objednateli. Faktura

se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele
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ve prospěch účtu zhotovitele, zřízeného na území České republiky, vedeného v CZK a
uvedeného v ČI. I této smlouvy.

4. Neobsahuje-li faktura povinnou náležitost v souladu se zák. č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, v platném znění a § 435 občanského zákoníku, nebo dohodnutou
náležitost, je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli. Dnem odeslání vadné
faktury přestává běžet lhůta splatnosti a běží od počátku dnem doručení nové faktury.

5. V případě, že faktura bude uhrazena opožděně prokazatelně z důvodů na straně banky,
není objednatel po tuto dobu v prodlení s placením faktury.

6. Objednatel prohlašuje, že neposkytne zhotoviteli zálohu.

VI.
Záruka a vady díla

l. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které brání
řádnému užívání díla. Tato skutečnost bude písemně sdělena zhotoviteli. Zhotovitel
poskytne objednateli záruku na náhradní díly 24 měsíců ode dne protokolárního předání
a převzetí díla.

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na provedené práce 12 měsíců ode dne
protokolárního předání a převzetí díla.

3. výskyt záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci a zároveň
s ním dohodne termín a způsob odstranění vad.

4. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen zahájit opravu do 2 pracovních dnů ode
dne doručení. Oprava musí být dokončena do 15 pracovních dnů, pokud se obě strany
nedohodnou jinak, vzhledem k charakteru a rozsahu opravy.

5. Veškeré náklady objednatele související s opravou vad v záruční době budou hrazeny
zhotovitelem.

VII.
Smluvní sankce

l. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu předání díla smluvní
pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla, včetně DPH, za každý, i započatý kalendářní
den prodlení.

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli při prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení
ve výši 0,1 % z celkové řádně fakturované částky, včetně DPH, za každý, i započatý
kalendářní den prodlení.

3. Za prodlení s odstraněním vad reklamovaných v záruční době v dohodnutých termínech
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každou vadu smluvní pokutu ve výši
minimálně 200,- KČ za každý i započatý kalendářní den prodlení.

4. Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každou vadu a nedodělek smluvní pokutu
ve výši minimálně 200,- KČ za každý i započatý kalendářní den prodlení.
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5. Smluvní sankce hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé
smluvní straně v této souvislosti škoda, která je vymahatelná v plné výši samostatně
vedle smluvní sankce.

6. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dní od data, kdy byla
povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou stranou, a to na
účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

VIII.
Odstoupení od smlouvy

l. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v souladu s § 2001 a násl.
občanského zákoníku.

2. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy prodlení zhotovitele se
splněním předmětu smlouvy ve sjednaném termínu dle ČI. III. této smlouvy nebo
nedodání předmětu smlouvy v požadované kvalitě dle této smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, jestliže je vůči zhotoviteli zahájeno
insolvenční řízení nebo je zhotovitel v úpadku (zákon č. 186/2006 Sb., o úpadku
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů).

IX.
Kontaktní osoby

l. Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat:

2. Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat:

X.
Ostatní ujednání

1. Závazkový vztah založený touto smlouvou se ve věcech výslovně neupravených touto
smlouvou řídí občanským zákoníkem.

2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem
zveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1 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.

Smlouvu lze měnit pouze po dohodě obou smluvních stran, a to oboustranně
podepsaným a vzestupně číslovaným dodatkem.
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3. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně. Nebude-li
smírného řešení dosaženo, budou spory řešeny v soudním řízení před věcně a místně
příslušným českým soudem podle českého právního řádu.

4. Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden
zhotovitel.

5. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o
zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů).

6. Přílohou této smlouvy je:

Příloha č. l - cenová nabídka zhotovitele ze dne 15.4.2021 - 3 strany

V Plzni dne 2 'ľ. 2 C'21

z objednatele
brig. gen. Ing. František Pavlas
ředitel HZS Plzeňského kraje

zádmnný sbor
Plzeňského kraje

Kaplířova 9
32U 00 Plzeň

.. 1

V Čestlicích dne 23 -Ok 2021

prokuristé
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Číslo zakázky
Datum pořľz9nÍ
Servisní poradce
Tel. čís. servis. podniku

1014385392
15.04.2021

MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o.
Plzeň , Domažlicka 1195/178a CZ - 314 62 Plzeň

HZS Plzeňského kraje
Kaplířova 2726/9
301 00 Plzeň - Jižní Předměstí

Cenový návrh 1014385392
Čfslo zákazníka 11004743 DIČ CZ70883378

Objednavatel Datum objednávky
Číslo objednávky Plátce

Číslo podvozku
KI%c6 číslo vozIdla
Typ vozidla
Provedení vozidla
Reglstračníznačka

WMAN38ZZ3CY277103
N385352
TGM 18.340 4X4 BB

5P14361 l CZ

Datum první registr.
Stav km
Číslo mobm
Typ motoru
Číslo vozového parku

21.12.2011
0072343

22830746073077
D0836LFL65

Č. položky Označeni

- NSN
Kód daně/Kód AT Množství MJ

VÝMĚNA OBALU PŘEVODOVKY

SKŘÍŇ SPOJKY A6
l 23 - 87089390 -
PLOCHÉ TĚSNĚNÍ A6
l 13 - 68159900 -
TĚSNĚNÍ A6
l 13 - 68159900 -
PODLOŽKA 106,2X124,8X2,3-F500 A6
l 13 - 73182200 - DE
VYROVNÁVACÍ PODLOŽKA 72X84,8X1,6-ST50-2K A6
l 13 - 73182200 - DE
RADIÁLNÍ TĚSNICÍ KROUŽEK A6
l 13 - 84841000 -
TĚSNĚNÍ KRUHOVÉHO PRŮŘEZU A6
l 13 - 40169300 -

1,000 KS

Cena CZK Rabat Netto
CZK

48.750,00 6,00% 45.825,00

1,000 KS 975,00 11,00% 867,75

1,000 KS 670,00 11,00% 596,30

1,000 KS 1.680,00 11,00% 1.495,20

1,000 KS 675,00 11,00% 600,75

1,000 KS 1.040,00 11,00% 925,60

1,000 KS 378,00 11,00% 336,42
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MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o.

Cenový návrh 1014385392
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Č. položky Označení Kód daně/Kód AT Množství MJ Cena CZK Rabat Netto
- NSN CZK
MEMBRÁNA 70 AEM A6 1,000 KS 2.875,00 6,00% 2.702,50

l 23 - 40169997 -
TĚSNĚNÍ A6 1,000 KS 1.190,00 11,00% 1.059,10

l 13 - 40169300 - GB
PLOCHÉ TĚSNĚNÍ A6 1,000 KS 1.140,00 11,00% 1.014,60

l 13 - 68159900 -
OCHRANNÝ PLECH A6 1,000 KS 1.790,00 4,00% 1.718,40

l 32 - 87082990 -
RADIÁLNÍ TĚSNICÍ KROUŽEK 105X125X12/16 A6 1,000 KS 1.110,00 11,00% 987,90

l 13 - 84841000 -
PŘEVODOVKA S REDUKČNÍ A ROZSAHOVOU A6
SKUPINOU DEMONTÁŽ DOLU, MONTÁŽ
(VYROBEK ZF) VOZIDLO S NÁSTAVBOU
l Z93LA5 - -
VEDLEJSI VYVOD DEMONTÁŽ, MONTÁŽ A6
l Z93LA5 - -
VYSUVNA VIDLICE/PAKA OPRAVIT PŘEVODOVKA A6
VYMONTOVÁNA
,' Z93LA5 - -
OLEJ PREVODOVKA KOREKCE STAVU OLEJE A6
l Z93LA5 - -
PREVODOVKA PŘESTROJENÍ (DEMONT.) A6
(VYROBEK ZF)
l Z93LA5 - -
PREVODOVKA ČIŠTĚNÍ PARNÍM ČISTIČEM A6

l Z93LA5 - -
PŘEVODOVÝ OLEj MAN SAE75W-80-FLEXOR A6 10,000 L 515,00 29.00% 3.656,50

l 52 - 27101987 -
Součet čas. jednotek 311 ČJ 34.334,40

Mezisoučet 96.120,42

OPRAVA BRZD PN
SADA OBLOŽENÍ BUBNOVÉ BRZDY 18,0 160MM-B A6

l 11 - 68138100 -
BRZDOVÝ BUBEN 410X160 MM A6

l 13 - 87083099 - AT
BRZDOVY BUBEN VLEVO+VPRAVO VÝMĚNA A6
(VYMON T.) (PREDNI NAPRAVA)
l Z93LA5 - -
BRZDOVE OBLOZENI VLEVO+VPRAVO VÝMĚNA A6
(PREDNI NAPRAVA)

1,000SAZ

2,000 KS

7.800,00 20.00% 6.240,00

5.650,00 11,00% 10.057,00
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MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o.

Cenový návrh 1014385392

IXILAGšľ

Č. položky Označení Kód daně/KÓd AT Množství MJ Cena CZK Rabat Netto
- NSN CZK

l Z93LA5 - -
KOLO VLEVO+VPRAVO DEMONTÁŽ, MONTÁŽ A6
(PREDN1 NAPRAVA)
l Z93LA5 - -
Součet čas. jednotek 59 ČJ 6.513,60

Mezisoučet 22.810,60

Součet 370,00 ČJ
Součet náhrad. dílů
Součd drobný mat.

Součd cdkem
DPH celkem

Konečná částka

40.848,00
78.083,02
1.225,43

120.156,45
25.232,88

CZK 145.389,33

Kód DPH % Čásdca Částka DPH
daně
A6 21.00 % 120.156,45 25.232,88
DPH celkem 25.232,88
Celková hmotnost 134,057

Kód daně :
A6 = Uskutečněná zdanitelná plněnrtuzemsko 21% ;
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