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r S M L O U V A O D Í L O

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen ,, občanský zákoník") níže uvedeného dne, měsíce a roku

Článek l
SMLUVNÍ STRANY

l. obj ednatel:
Sídlo:
TČ,
DIČ,
Zastoupená:

Bankovní spoj ení:
Číslo účtu:
Telefon.:
Fax:
ID DS:
Podatelna:
(dále jen ,,objednatel")

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
70885371
CZ70885371 - není plátce DPH
plk. Ing. Miloslavem Svatošem, ředitelem Hasičského záchranného sboru
Středočeského kraje, vrchním radou

Ill

dz4aa73

Za objednatele je ve věcech technických týkajících se předmětu smlouvy je oprávněna jednat
tel.:

a

2. Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupená:
IČ,
DIČ,
Bankovní spojení:
Číslo účtu'
Telefon:
Email:
Společnost je zapsaná v
(dále jen ,,zhotovitel")

UNISERVIS HAŠEK, s.r.o.
Na Piska 19, Žilina, 273 01 Kamenné Žehrovice
Ing. Miloslavem Haškem, jednatelem firmy UNISERVIS HAŠEK, s.r.o.
25719980
CZ25719980 - plátce DPH

obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl ,,C", vložka 64129

Za zhotovitele je ve věcech technických týkajících se předmětu smlouvy oprávnčn jednat

Článek 2
PŘEDMĚT SMLOUVY

l. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele toto dílo: ,,Výměna elektroměrového rozvaděče - účelové
zařízení RouČmídův mlýn". Součástí díla jsou zednické práce, demontáž a montáž elektroměrového rozvaděče
včetně vyzbrojení rozvaděče, zkouška a revize elektro, plombování rozvaděče (,dále jen ,,dílo").

2. Dílo a objem finančních prostředků jsou blíže specifikovány v nabídce zhotovitele ze dne 8. 12. 2016, která je
nedílnou a závaznou součástí této smlouvy, jakožto Příloha č. l.

3. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že je dílo na základě shora uvedené specifikace dostatečně určitě
a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, kterěje třeba při
jeho realizaci dodržet.
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Článek 3
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

l. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
Termín zahájení provádění díla: 13. 3. 2017
Termín dokončení a předání díla: 14. 3. 2017

2. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo bez vad a nedodělků převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou
cenu.

3. Místem plnění prováděni díla a předání objednateli je účelové zařízení HZS Středočeského kraje Roučmídův mlýn,
Bratronice 100, 273 63 Bratronice.

4. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

Článek 4
CENA DÍLA

l. Cena za dílo podle ČI. 2 byla sjednána jako maximální a konečná a činí:

' bez DPH DPH 21% Cena s DPH · -
ä Cena díla celkem 53 407,97 11 215,67 64 623,65
b) Cena díla s DPH po zaokrouhlení 64 624,-
C) Cena díla s DPH slovy ,,ŠedesátčtyňtisícšestsetdvacetčtyřikorunČeských"

Článek 5
PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

1. Fakturu, daňový doklad na zaplacení dohodnuté ceny díla vystaví zhotovitel po převzetí díla objednatelem se
lhůtou splatnosti 21 dnů, počínající běžet následujícím dnem po převzetí daňového dokladu objednatelem,

2. Faktura - daňový doklad - bude vystavena zhotovitelem po řádném předání úplného a bezvadného díla a inusí
obsahovat:

a) všechny náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, podle občanského zákoníku (např. § 435) a podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů,

b) následující označení objednatele: Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01
Kladno, IČO 70885371,

c) popis předmětu plnění,
d) úplné bankovní spojení zhotovitele včetně čísla účtu,
e) faktura musí být V souladu s článkem 4 odst. l této smlouvy.

3. Pokud faktura nebude mít náležitosti dle výše uvedených zákonů, bude obsahovat neoprávněně fakturované
položky či chyby, nebo bude vystavena na částku, která je v rozporu s ČI. 4 této smlouvy, může ji objednatel vrátit
zpět zhotoviteli k opravě nebo doplnění. Lhůta splatnosti ode dne doručení, potom začíná dnem doručení opravené
nebo doplněné faktury.

4. Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, vyčíslení zvlášt' ceny bez
DPH, zvlášt' DPH v % a cenu včetně DPH. Přílohou faktury musí být položkový soupis použitého materiálu (cena
za kus, cena za počet kusů celkem), podrobný soupis provedených prací (služeb) dle jednotlivých profesí.

5. Faktura v listinné podobě musí být doručena do sídla objednatele nejpozději do 31. 3. 2017.
6. Jakákoliv záloha ani úhrady za vícepráce, či vícenáklady se nepřipouští.

Článek 6
ZÁRUČNÍ DOBA A ODPOVĚDNOST ZA VADY ,.J'

g

l. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na své nebezpečí a nese odpovědnost za provedení díla,
včetně způsobených škod, zničení, popř. odcizení.

2. Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2619 odst. l ve vazbě na § 2113 a násl. občanského zákoníku, objednateli záruku
za jakost díla spočívající v tom, že dílo, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty, bude po záruční dobu

é
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způsobilé k sésmluvněnému a v zadávací dokumentaci stanovenému účelu, a jinak není-li smlouvou či zadávací
dokumentací Stanoven speciální požadavek, tak alespoň obvyklému pro předmětné dílo a zachová si sesmluvněné
či v zadávací dokumentaci stanovené vlastnosti, nejsou-li vyhrazeny speciálně, pak obvyklé vlastnosti.

3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli nebo v záruční době.
4. Záruka za jakost díla (včetně záruky za práce, materiál atp.) se sjednává na dobu 24 měsíců od řádného převzetí

dokončeného díla nebo odstranění vad a nedodělků.
5. Odstranění vad díla a dalších reklamaci bude zhotovitelem zajištěno v přiměřené lhůtě odpovIdající jejich povaze,

nedohodnou-li se strany jinak, budou vady odstraněny nejpozději do 14 kalendářních dnů od jejich nahlášení.
Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady do 14 kalendářních dnů od jejich nahlášení nebo v termínu dohodnutém
s objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady
uhradí objednateli zhotovitel.

Článek 7
SMLUVNÍ POKUTY

l. Za nedodržení termínu dokončení a předání řádně a bezvadně provedeného díla nebo nedodržení lhůty pro
odstranění vady v záruční době uvedené v ČI. 6. odst. 5 smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve
výši 0,2 % z ceny díla celkem včetně 21% DPH uvedené v ČI. 4 odst. l písm. b) za každý i započatý den prodlení.

Článek 8
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

l. Od smlouvy lze písemně odstoupit zejména v případě podstatného porušení smlouvy.
2. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy zejména:

a) zhotovitel je v prodlení s dokončením prací o vice než l týden,
b) prováděné práce jsou i přes upozornění objednatele prováděny nekvalitně,
c) dílo není realizováno v souladu s podmínkami této smlouvy,
d) neodstranění vad díla ani 14 dní po uplynutí lhůty dle ČI. 6 odst. 5 této smlouvy.

Článek 9
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Právní vztahy založené touto smlouvou a na jejím základě se řídí českým právem, zejména příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku, a kogentními ustanoveními právního řádu ČR, která dopadají na realizaci
předmětného díla.

2. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat či zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to písemnými listinnými dodatky
číslovanými vzestupnou řadou; jiná ujednání jsou neplatná.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichŽ objednatel obdrží dva (2) a
zhotovitel jeden (l) stejnopis.

4. Zhotovitel bere na vědomi povinnost objednatele uveřejnit uzavřenou smlouvu v registru smluv dle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
Smlouvu uveřejni objednatel. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy a proklamuje, že údaje ve
smlouvě nejsou chráněny zvláštním právním předpisem (osobní údaje, obchodní tajemství apod.).

5. Nedílnou souČást této smlouvy tvoří:
Příloha č. ] - Cenová nabídka zhotovitele č. 11015 216EH '

"Ž'"n""d l.ý"'?uniServ1'Š
za zhotovitele: ' ' '.,, ,4AŠEKs,ro.

273 01 Z//i/7a 19, okres Kladno
fČ 257 19 9éO, DIČ CZ25719980
'S) Tel..

Ing. Miloslav Hašek
jednatel finny

UNISERVIS HAŠEK, s.r.o.

V Kladně dn,, " 9. 03. 2017
za objednatele:

......... ^'......pI . Ing. Miloslav sC OS
ředitel HZS Středočeské o kraje -

vrchní rada
ĹCěSrCä repuohka '

Hasičs·:ý záchranný sbor
St'edoCeského Ě:raje
jana Palacha 1970

c 272 01 Klaáno
2
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j' ,IAŠEKs.co.

irma je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 54129. Zápis ze dne 15.12.1998

Na Piska 19, ŽILINA u Klqdna lČ: 25719980
273 01 KAMENNÉ ŽEHŔOVICE DIČ: CZ25719980

www.un/servis-hasek.cz e-mail.'

UCert
" řso 9001

ISO 14001
OHSAS 18001

tel.:
gsm: "

Váš dopis zn./ze dne vYřizuje/linka

Vypracoval: H

naše značka

1115 216EH

V Žilině, dne :

Žilina, dne: 8.12.2016

CENOVÁ NABÍDKA Č. : 1115_216EH
na akci: " Odstraněn/závad na měření ČEZ - Roučm/da 2, Bratronice "

Specif/kace/ upřesnění zakázky' :

Na základě požadavku ČEZ je potřeba udělat úpravu resp.výměnu skříně nepřímého měřeni, která sĹoužÍ k měření odběru -
el.energie v areálu HZS SK na adrese Roučmída 2, Bratronice. Na základě prohlídky na místě byla zpracována cenová
nabídka na provedeni prací. Při realizaci je nutná odstávka en.energie na cca 8 hodin. Cenová nabídka obsahuje veškeré
podružné náklady na bezvadné provedeni díla vč.protokolů od měřicích transformátorů, skříně měřeni a revize provedených
prací.

Cenová nabídka je vypracována dle

ProhlIdky na místě a požadavků investora

Cenová nabídka obsahuje :

Materiál a montáž dle vytvořeného výkazu výměr a dle popisu výše.

Cenová nabídka :

nový elektroměrový rozvaděč - nepřímé
měření bez stavebních a připomocných prací

elektromontážni práce

pomocný elektromontážni materiál

zednické práce včetně materiálu

doprava a přesun hmot atd.

revize, jednání s ČEZ, plombováni, protokoly

Celková cena bez DPH
DPH 21%
Celková cena vC. DPH

1 31 471,00 Kč 31 471,00 Kč

1 10 260,00 Kč

1 2 674,80 Kč

1 2 670,00 Kč

1 , 1 332,17 Kč

1 5 000,00 Kč

53 407,97 Kč

11 215,67 Kč
64 623,65 Kč

Ostatní informace k zakázce :

Platnost cenové nabídky - 4 měsíce od data vyhotovení.
Termín provedeni díla - 1 - 3 týdny od data nástupu - nutná kooperace s investorem.
Fakturace bez záloh, splatnqst 30 dni.

Zi/ina, dne.' 8. 12.2016 Vypracoval.'


