
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

0

Smluvní strany

Objednatel: Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace
se sídlem Olomoucká 1140/61, 627 00 Brno
IČO: 00226475
DIČ: CZ00226475

zastoupen Ing. Zdeňkem Pavlikem, ředitelem školy
číslo smlouvy objednatele'

a

Zhotovitel: JM Klima s.r.o.
se sídlem Tyršova 258, 664 42 Modřice
IČO: 26953633
DIČ: CZ26953633

ném u Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 47791
zastoupen p ednatelem
č's o srn ouvy zhotovitele: ĺ'

Předmět smlouvy

(l) Předmětem této smlouvy je dodávka vzduchotechniky a klimatizace, a to na základě podmínek
uvedených v této smlouvě a rovněž v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky s názvem
,,Vzduchotechnika a klimatizace místností H06, H49" {dále jen ,,předmět smlouvy").

(2) Podrobná specifikace předmětu smlouvy je uvedena v příloze č. 1- nabídka zhotovitele.
(3) Součástí dodávky je i návod k obsluze v českém jazyce.
(4) Zhotovitel se zavazuje popsaný předmět smlouvy dodat objednateli řádně a včas a objednatel se

zavazuje za dodaný předmět smlouvy zaplatit dohodnutou kupní cenu.
(5) Zhotovitel se zavazuje dodat nový a nepoužitý předmět smlouvy v takové jakosti a provedení, jak

odpovídá technickým standardům, normám a technické specifikaci uvedené v zadávací
dokumentaci.
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Ill.
Kupní cena

(l) Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dodaný předmět smlouvy dohodnutou kupní cenu:
Celková cena bez DPH:
DPH 21%:
Celková cena včetně DPH:

323.004,- KČ
67.831,- Kč

390.835,- KČ

(2) Celková kupní cena zahrnuje i veškeré ostatní náklady zhotovitele včetně nákladů na dopravu
předmětu smlouvy do místa plněni, montáž v místě plněni, úklid staveniště a likvidace odpadů
z vlastní činnosti.

IV.
Platební podmínky

(l) Objednatel uhradí smluvní cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem po fyzickém převzetí
" předmětu smlouvy v místě plnění a oběma stranami odsouhlaseného zápisu o předáni a převzetí

díla.
(2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona Č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli
na adresu objednatele, Střední škola teChnická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková
organizace, Olomoucká 1140/61, 627 00 Brno

(3) Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny předmětu smlouvy uvádět pouze
bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejněni v registru plátců a identifikovaných osob.
Zhotovitel a objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet
než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je
oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení
s úhradou ceny předmětu koupě. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním
povinnosti zhotovitele vyp|ývajÍcÍch ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto
ručením plnil.

{4) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacenI takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
objednateli s novou lhůtou splatnosti.

(5) Faktura bude obsahovat zejména:

- Označení a sídlo zhotovitele a objednatele
- Název projektu
- Označeni předmětu smlouvy
- Číslo faktury
- Den vystavení a den splatnosti faktury
- Označeni banky a číslo účtu, na který má být hrazeno
- Fakturovanou částku
- Razítko a podpis oprávněné osoby

(6) Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručenÍobjednate|i.
(7) Zhotovitel se zavazuje uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky a číslo

smlouvy objednatele.
(B) Zálohové platby se nesjednávají.
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V.
Dodací podmínky a místo plněni

(l) Zhotovitel se zavazuje dodat a nainstalovat objednateli předmět smlouvy nejpozději do
20.08.2021, a to na základě harmonogramu prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. zahájeni
prací zhotovitele, na základě dohody obou smluvních stran, bude umožněno podle provozních
možnosti objednatele, nejpozději od 01. 07. 2021. Doba trvání prací zhotovitele potom začíná tuto
dohodou smluveným datem a konči maximálni lhůtou danou harmonogramem prací dle přílohy Č.2.

(2) Předmět smlouvy se považuje za dodaný okamžikem převzetí objednatelem.
(3) Za místo plnění se pro účely této smlouvy považuje adresa objednatele: Střední škola technická a

ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace, Olomoucká 1140/61, 627 00 Brno.
(4) Předmět koupě je jménem objednatele oprávněn převzít:

- P
(5) Předmět smlouvy je zhotovitel povinen dodat objednateli se všemi příslušnými doklady (jejich

soupis bude součástí předávacího protokolu, případně dodacího listu) bez vad a nedodělků.
(6) V rámci předávajÍcÍho a přejh"nacího řIzenI bude kontrolována zejména kompletnost dodaného

zboží, vizuální kvalita a kvalita jeho montáže a instalace s tlm, že kritéria úspěšnosti převzetí
předmětu smlouvy jsou:
a) kompletnost dodaného díla dle této smlouvy,
b) vizuální kontrola předmětu smlouvy,
C) provedení kontroly funkčnosti předmětu smlouvy ze strany objednatele,
d) kontrola kvality dodaného díla.

(7) Objednatel podpisem potvrdí převzetí, úplnost a správnost díla dle předmětu smlouvy
v předávacím protokolu.

(B) zjevné vady díla je objednatel povinen reklamovat u zhotovitele ve lhůtě 30 dnů od převzetí díla-
předmětu smlouvy.

(9) Vlastnické právo i nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem převzetí předmětu
smlouvy.

VI.
Záruční doba a reklamace

(l) Zhotovitel poskytuje na dodaný a nainstalovaný předmět koupě záruku v délce 24 měsíců. Záruční
doba začíná běžet okamžikem převzetím předmětu smlouvy objednatelem.

(2) Zhotovitel zajistí řádné předáni nainstalovaného předmětu smlouvy předávacím protokolem, a
dodacím listem jednotlivých zařÍzeni, bez vad a nedodělků.

(3) Reklamaci vad, jejichž existenci objednatel v průběhu záruční doby na předmětu smlouvy zjistí,
musí objednatel vůči zhotoviteli uplatňovat písemně do 30 pracovních dnů od zjištění závady.

(4) Oznámeni vady musí obsahovat:

- datum vzniku závady
- jméno a adresu objednatele
- jménu a adresu zhotovitele
- název, typ a výrobní číslo poškozeného předmětu smlouvy
- stručný popis zjištěné závady
- požadovaný termín jejího odstranění

(S) Zástupce zhotovitele je povinen zahájit opravu, případně projednáni vady za účelem stanovení
způsobu odstraněni, do 3 pracovních dnů od obdrženi písemné reklamace.

(6) Termín odstraněni vady bude stanoven písemně v protokolu o odstranění vady odsouhlaseném
oprávněnými zástupci obou stran. Nebude-li stanoven, platí, že vada musí být odstraněna do 15
dnů od nahlášení.
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VII.
Další ujednání

(l) Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon ne|egá|ní práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by
výkon ne|egá|ní práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým
a vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením
plnil.

(2) Zhotovitel je povinen provést dílo a plnit všechny své povinnosti podle této smlouvy v souladu s
právními předpisy České republiky a podle účinných čsn a en technických norem souvisejÍcÍch s
předmětem plněni této smlouvy.

(3) Zhotovitel je povinen zajistit, aby veškeré dodávky a souvÍsejÍcÍ práce byly prováděny
kvalifikovanými pracovníky.

(4) Zhotovitel je povinen provést dodáni všech součásti díla, jeho montáž, úklid místa plněni a odvoz
" všech obalů, odpadů a dalších materiálů používaných při plněni povinnosti zhotovitele dle této

smlouvy, a to v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

VIII.
Sankce

(l) jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou smluvní ceny, je povinen uhradit zhotoviteli
úrok z prodleníve výši 0,5 % z dlužné částky vC. DPH za každý den prodlení.

(2) V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtách stanovených touto smlouvou, je povinen
uhradit objednateli úrok z prodleníve výši 0,5 % ze smluvniceny vC. DPH za každý den prodlení.

(3) V případě prodlení zhotovitele s dodáním zboží bez zavinění objednatele je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze smluvní ceny vC. DPH za každý den prodlení.

(4) V případě prodlení zhotovitele s instalaci zboží bez zaviněni objednatele je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze smluvní ceny vC. DPH za každý den prodlení.

(5) V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle ČI. V. a VIl., je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 3 000,- KČ za každé takové porušení.

(6) Nároky na náhradu újmy nejsou dotčeny ani kompenzovány zaplacením sankcí dle této smlouvy.

lX.
Odstoupení od smlouvy

(l) Pro účely odstoupeni od smlouvy objednatelem se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu §
2002 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, považuje zejména:

- vadnost dodaného zboží dle předmětu smlouvy již při jeho dodání, zejména nesplnění
požadované kvality ČSN a EN, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady
neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,

- předmět smlouvy v průběhu záruční doby vykazuje vady bránici jeho řádnému užíváni,
- prodlení zhotovitele s dodáním předmětu smlouvy o vÍce než 3 kalendářní dny,
- zahájení insolvenčnIho řIzení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
- z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů,
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- zjisti-li se, že v nabídce zhotovitele k souvÍsejÍcÍ veřejné zakázce byly uvedeny
nepravdivé údaje.

(2) Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

- úpadku objednatele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění
pozdějších předpisů,

- prod|enjobjednate|e s úhradou faktur o vÍce než 90 dnů,
- prodlení objednatele s převzetím předmětu smlouvy o vÍce než kalendářních 90 dnů,

ačkoliv byl zhotovitelem k tomu dodatečně písemně vyzván a byla mu stanovena
přiměřené lhůta.

(3) Dojde-li k výše uvedeném porušeni smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od této
smlouvy odstoupit. Odstoupeni od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě
nastávají účinky odstoupeni od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení o
odstoupeni ve smyslu § 570 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od
smlouvy je možné odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak i v případě, pokud důvod, pro který je
odstupováno, stále přetrvává.

(4) Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě
způsobené újmy.

X.
Závěrečná ustanovení

(I) Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí přIslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinen dodržovat ustanovení zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

(3) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(4) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejněni podle zákona č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

(5) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky
z této smlouvy vyp|ývajÍcÍ na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní
strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou
povinny informovat se navzájem o takových změnách.

(6) Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
(7) Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
(B) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem

dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve zněním pozdějších předpisů. Smlouvu bude
zveřejňovat objednatel.

(9) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních
stran.

(10) Smluvní strany prohlašuji, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji
uzavÍrajÍ ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých
oprávněných zástupců.
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přílohy:
Příloha č. l: Krycilist nabídky

příloha č. 2: Cenová nabídka

příloha č. 3: Harmonogram prací

V Modřicích dne: .,2/q" l V Brně dne: '2 1 -05- 2021

Za zhotovitele:
CD

jednatel

l
Ing. deněk pavlík

ř ditel školy

JPIbáběžná kcmtroia před vznikem nároku

Datum l Podpis "
;'íka·ce
Správce rozpočtu
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STŘEDN/ŠKOLA

Středn/ško/a technická a ekonomická Brno, Olomoucká
sste příspěvková organizace

Olomoucká 1140/61, 627 00 Brno
TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ

. f".Ĺ.".?-:.,: :7', ,': ' .:. .·; ...': '.,'·":··r

rmL. "·'-;j'·;j,..
.Příloha č. 1 zadávací dokumentace k veřejné zakáž'"' .: ·." "'""3 O" 04" 202Ĺ "" " '""}ZŽ,Á ,

Krycí list nabídky , '

"""" " ,,D,)","
Název veřejné zakázky: ,,Vzduchotechnika a klimatizace 'mÍstnostÍ HO6,

H49"

Zadavatel:

Účastník:

Obchodní firma/
jméno a přIjmenI
Sídlol místo podnikání
Právní forma
IČ
DIČ

je/ není plátce DPH
Osoba oprávněná jednat
jménem/ za účastníka
Telefon
Email

Celková nabídková cena:

Celková cena bez DPH
výše dph (sazba 21 %)

Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká,
příspěvková organizace
Olomoucká 1140/61, 627 00 Brno

JM Klima

Tyršova 258, 664 42 Modřice

s.r.o.
269 53 633
CZ 269 53 633
je
Martin Dokoupil

547243584
jmklima@jmklima.cz

323.004,- KČ
67.831,- KČ

Celková nabídková cena vC. DPH 390.835,- KČ

Nabídková cena je stanovena na základě podrobného položkového rozpočtu, který
je součástí této přílohy.

V Modřicích dne 29.4.2021

po t
jménem/ za účastníka, razítko účastníka

Siranka 1|1



Příloha č. 2 - Cenová nabídka

Cenová nabídka č. 21060

Název: Vzduchotechnika a klimatizace Mstností H06, H49 . . .
mj počet l Cena Jednotkova Cena celkem

Klimatizace pro učebny H6 a H49

Venkovní jednotka LG UUB1 ks 2,00 32 231,25 64 462,50 Kč
Kazetová jednotka LG CT18F vC. Kabelového ovladače ks 2,00 20 841,30 41 682,60 KČ
CU potrubí vC. Komunikace a odvodu kondenzátu brň 16,00 810,00 12 960,00 KČ
Fasádni konzole ks 2,00 1 368,90 2 737,80 KČ

Doprava kpl 1,00 1 350,00 1 350,00 KČ

Celkem klimatizace: 123 193,00 Kč

Vzduchotechnika pro učebny H6 a H49
Rekuperační jednotka VENUS Comfort,500 m3/h,AC ks 2,00 38 821,95 77 643,90 KČ
motory,předehřev,filtr M5/G4
Prostorové čidlo CO2. analogové, O-lOV ks 2,00 6 014,25 12 028,50 KČ
PřívodnÍ anemostat VC. plenum boxu a regulační klapky, .
600x600mm. připojovací rozměr: O160 mm · ks 4,00 3 159,00 12 636,00 Kc
Odvodni anemostat VC. plenum boxu a regulační klapky. .
600x600mm, připojovací rozměr: O160 mm ks 4.00 3 159,00 12 636,00 Kc
Potrubí spiro o160mm, 40% tvarovek brň 24,00 742,50 17 820,00 KČ
Tepelná a hluková izolace ti. 40 mm m2 10,00 546,75 5 467,50 KČ
Tlumič hluku d160, délka Im ks 8.00 1 557,90 12 463,20 KČ
Samočinná přetlaková žaluzie - šedá ks 2.00 1 228,50 2 457,00 KČ
Plastová žaluzie - šedá ks 2.00 1 316,25 2 632,50 Kč
Čerpadlo pro odvod kondenzátu ks 2,00 3 720,60 7 441,20 KČ
přípojení elektro kpl 2,00 2 700,00 5 400,00 KČ
Revize elektro kpl 2,00 5 400,00 10 800,00 KČ
Zaděláni oken PUR panel ks 4.00 3 240,00 12 960,00 Kč

Komplexní vyzkoušeni a zaregulováni systému, zaškoleni obsluhy kpl 1,00 3 375,00 3 375,00 KČ

spojovací materiál kp| 1,00 2 025,00 2 025,00 KČ
doprava kp| 1,00 2 025,00 2 025,00 KČ

Celkem vzduchotechnika: 199 811,00 KČ

Celkem Vzduchotechnika a klimatizace mIstností H06, H49 bez DPH 323 004,00 Kč

DPH 67 831,00 Kč
S DPH 390 835,00 Kč



Harmonogram Vzduchotechnika a klimatizace místnosti H06, H49

Den 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Instalace VZT a klimatizace místnost H06
~Ib~~%

Instalace VZT a klimatizace místnost H49
Předání, zaškolení obsluhy
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