
 
    

Č. jednací: NZM/2021/974 

Č. smlouvy: SML232/1661/2021 

SMLOUVA  

NA REALIZACI DODÁVKY KOMPAKTNÍCH REGÁLŮ DO POBOČKY ČÁSLAV 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. a § 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

IROP Projekt: „Provozně nízkonákladový depozitář NZM v Čáslavi“ 

Registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001661 

 

 

Smluvní strany: 

Národní zemědělské muzeum, s.p.o. 

IČO:   750 75 741 

DIČ:   CZ750 75 741 

se sídlem:  Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7 

zastoupený:   xxx, generální ředitel 

kontaktní osoba: 

ve věcech smluvních:  xxx 

mail: xxx; tel.: xxx 

ve věcech technických: xxx,  

mail: xxx;  tel.: xxx 

xxx  

mail: xxx; te lxxx  

bankovní spojení:  Česká národní banka, a.s. 

číslo účtu:   10006-2837111/0710 

(dále jen "objednatel") 

 

a 
  

obchodní firma: BEG BOHEMIA, spol s r.o. 

se sídlem:   Ledárenská 386/25, Holásky, 620 00 Brno 

IČO:   253 00 245 

mailto:tomas.gec@nzm.cz
mailto:blanka.prikopova@nzm.cz
mailto:ctirad.zednik@nzm.cz
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DIČ:   CZ25300245 

zastoupená:   xxx,  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 23315 

bankovní spojení:  Sberbank CZ, a.s. 

číslo účtu:   4200004899/6800 

odpovědný zástupce  

ve věcech smluvních: xxx, , tel. xxx, email: xxx  

ve věcech technických: xxx, realizace, tel. xxx, email: realizace@beg.cz  

(dále také jako „dodavatel“) 

(objednatel a dodavatel dále také společně jako „smluvní strany“ či jednotlivé jako „smluvní strana“)  

 

PREAMBULE 

Na základě výsledků zadávacího řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Dodávka 

kompaktních regálů do pobočky Čáslav II“ (registrační číslo projektu: 

CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001661) realizovaného v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v otevřeném řízení (dále jen „veřejná 

zakázka“), v němž dodavatel předložil nejvhodnější nabídku z hlediska hodnocených kritérií, uzavírají 

níže uvedeného dne, měsíce a roku výše uvedené smluvní strany podle § 2586 a násl. a § 1746 odst. 

2 občanského zákoníku tuto 

smlouvu 

(dále jen „smlouva“) 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Dodavatel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této smlouvy, 

a to s ohledem na předmět plnění, jak je vymezen níže.  

1.2 Dodavatel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem dodávek a služeb, které jsou 

předmětem plnění dle této smlouvy, jakož i související dokumentací, zejména zadávací 

dokumentací na veřejnou zakázku vč. příloh, jsou mu známy veškeré kvalitativní a jiné podmínky 

nezbytné k jejich poskytnutí a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 

nezbytné pro poskytnutí předmětu plnění za cenu vymezenou v čl. 5. této smlouvy v termínech dle 

této smlouvy. Dodavatel výslovně prohlašuje, že neshledává překážky bránící poskytnutí plnění 

způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou. Ukáže-li se prohlášení dodavatele jako 

nepravdivé, nemá nárok na cenu za tu část předmětu plnění poskytnutou do doby zjištění takové 

překážky. 

1.3 Dodavatel se zavazuje poskytnout předmět plnění v souladu se specifikací uvedenou v příloze č. 

1 této smlouvy. 

1.4 Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

1.5 Dodavatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy není plněním nemožným a uzavírá tuto smlouvu 

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.  

 
2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1 Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele za podmínek stanovených touto smlouvou 

odevzdat objednateli kompaktní regály vč. příslušenství (dále jen „předmět plnění“). Detailní 

specifikace předmětu plnění vč. uvedení minimálních požadovaných parametrů a vlastností je 

uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. Dodavatel se dále zavazuje umožnit objednateli nabýt 

mailto:prikryl@beg.cz
mailto:realizace@beg.cz
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vlastnické právo k předmětu plnění. Objednatel se zavazuje předmět plnění převzít a zaplatit 

dodavateli za podmínek vymezených v této smlouvě kupní cenu. 

2.2 Předmět plnění rovněž zahrnuje: 

a) dopravu předmětu plnění do místa plnění, 

b) instalaci předmětu plnění a uvedení předmětu plnění do provozu, 

c) odborné zaškolení objednatelem pověřených osob v oblasti obsluhy předmětu plnění před 

předáním dodaného a instalovaného předmětu plnění objednateli vč. prokázání funkčnosti 

dodaného předmětu plnění v rozsahu dle přílohy č. 1 této smlouvy, 

d) opravu případných poškození budovy a jejího zařízení vzniklých při realizaci předmětu plnění 

této smlouvy (oprava otlučených rohů, poškrábaných stěn, poškozené podlahové krytiny, 

instalované vzduchotechniky apod.),  

e) úklid místa plnění po dokončení realizace předmětu plnění. 

2.3 Dodavatel se dále zavazuje poskytovat objednateli po dobu záruční doby dle čl. 8 této smlouvy  

a) technickou podporu dle plánu údržby min. 1x ročně, 

b) výjezdový servis v případě nefunkčního předmětu plnění do místa plnění. 

2.4 Předmět plnění bude dodán v první jakostní třídě a v provedení založeném prohlášeními o shodě, 

atesty a certifikáty. Předmět plnění bude certifikovaný pro použití na území Evropské unie, bude 

nový, nepoužitý, kompletní, bez jakýchkoli výrobních vad a nedostatků, plně funkční a způsobilý 

k účelu, k němuž obvykle slouží. 

2.5 Dodavatel je povinen dodat s předmětem plnění záruční list, resp. záruční listy, veškerou 

dokumentaci (zejm. atesty, certifikáty výrobku, technické a katalogové listy vč. typového označení 

výrobku a označení výrobce, příp. prohlášení o shodě výrobků a použitých materiálů s platnými 

normami a předpisy, zejm. dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 

změně a doplnění některých zákonů) včetně návodu k obsluze v českém jazyce; bez této 

dokumentace nelze předmět plnění převzít.  

2.6 Předmět plnění musí splňovat minimální technické parametry uvedené v příloze č. 1 této smlouvy. 

2.7 Dodavatel je povinen dodat a instalovat předmět plnění s odbornou péčí, při respektování 

platných právních předpisů a technických norem vztahujících se k předmětu plnění. 

2.8 Místem plnění je pobočka objednatele v Čáslavi na adrese Jeníkovská 1762, 286 01 Čáslav. 

2.9 Dodavatel se zavazuje odvézt a podle příslušných právních předpisů ekologicky zlikvidovat veškerý 

odpad pocházející z obalových materiálů, ve kterých bude předmět plnění dodáván. 

2.10 Smluvní strany se zavazují poskytovat si vzájemnou součinnost za účelem dosažení účelu a 

předmětu této smlouvy. 

 

3. PRÁVA A POVINNOSTI DODAVATELE 

3.1 Dodavatel je povinen realizovat předmět plnění řádně, včas, s nejvyšší možnou odbornou péčí, 

zavedenou odbornou praxí, podle pokynů objednatele a platných právních předpisů a technických 

norem vztahujících se k předmětu plnění.  

3.2 Dodavatel se zavazuje při realizaci díla dodržovat další povinnosti stanovené v této smlouvě. 

3.3 Dodavatel se zavazuje postupovat při realizaci předmětu plnění samostatně, zavazuje se však 

respektovat veškeré pokyny objednatele. Dodavatel se dále zavazuje neprodleně informovat 

objednatele o všech okolnostech majících vliv na řádnou a včasnou realizaci předmětu plnění. 

3.4 Dodavatel je povinen realizovat předmět plnění prostřednictvím poddodavatelů, jimiž prokázal 

splnění kvalifikačních předpokladů v řízení o veřejnou zakázku, a to v rozsahu, v jakém jejich 

prostřednictvím splnění kvalifikačních předpokladů v řízení o veřejnou zakázku prokázal. 
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Dodavatel je oprávněn namísto takového poddodavatele užít jiného poddodavatele pouze 

s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž taková osoba musí splňovat kvalifikační 

předpoklady alespoň v takovém rozsahu, v němž byly kvalifikační předpoklady požadovány 

objednatelem, ledaže objednatel z důvodů zvláštního zřetele hodných stanoví jinak. 

3.5 Na realizaci předmětu plnění se budou podílet poddodavatelé dodavatele uvedení v příloze č. 3 

smlouvy, a to v uvedeném rozsahu. 

Předmětné části předmětu plnění budou příslušným poddodavatelem, resp. příslušnými 

poddodavateli, provedeny v souladu se všemi podmínkami této smlouvy. 

Změna poddodavatele je, s výjimkou případů uvedených v odstavci 3.4 této smlouvy, možná na 

základě předchozího ohlášení dodavatele objednateli, a to před zahájením poskytování služeb ze 

strany poddodavatele. Objednatel se zavazuje změnu bez vážného důvodu neodmítnout. 

Jakoukoliv změnou na pozici poddodavatele nesmí být dotčena příslušná ustanovení zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

3.6 Pověří-li dodavatel poskytování předmětu plnění nebo jeho částí jinou osobu, nese veškerou 

odpovědnost související s poskytováním plnění sám dodavatel. 

3.7 Dodavatel se zavazuje proškolit všechny osoby, které se budou podílet na realizaci předmětu 

plnění dle této smlouvy, v problematice bezpečnosti práce, požárních a hygienických předpisů a 

vybavit tyto potřebnými ochrannými a pracovními pomůckami. 

3.8 Dodavatel se zavazuje na žádost objednatele zajišťovat součinnost, spolupráci a koordinaci při 

plnění předmětu smlouvy s jinými dodavateli, kteří budou v areálu místa plnění zajišťovat na 

základě smlouvy s objednatelem jiné činnosti. 

3.9 Dodavatel se zavazuje při poskytování plnění postupovat tak, aby na majetku objednatele 

nevznikly žádné škody.  

3.10 Dodavatel je povinen umožnit objednateli či osobám k tomu oprávněným objednatelem, kdykoliv 

kontrolu realizace předmětu plnění. Za tím účelem má objednatel a osoby k tomu oprávněné 

objednatelem přístup na místo plnění. Dodavatel je povinen objednateli poskytnout veškerou 

součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců dodavatele.  

3.11 Dodavatel není oprávněn poskytnout jakýkoliv dokument předaný objednatelem třetí osobě nebo 

jej sám využít mimo plnění této smlouvy. 

3.12 Dodavatel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (i po jeho předání 

objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti 

s plněním smlouvy. 

3.13 Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona  

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů (zákon o finanční kontrole), povinen spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly.  

3.14 Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy včetně 

účetních dokladů minimálně do konce roku 2031. Pokud je v českých právních předpisem 

stanovena lhůta delší, je dodavatel povinen uchovávat veškerou dokumentaci související 

s plněním této smlouvy po dobu určenou v českých právních předpisech. 

3.15 Dodavatel je povinen do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy předložit objednateli smlouvu o 

pojištění odpovědnosti proti škodě způsobené objednateli a třetím osobám, a to minimálně ve výši 

5 000 000,- Kč. Dodavatel se zavazuje udržovat v platnosti toto pojištění po celou dobu realizace 

předmětu plnění a rovněž po celou délku záruční doby, tj. 72 měsíců ode dne řádného předání 

předmětu plnění. 

3.16 Dodavatel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené pojistnou smlouvou citované 

v odst. 3.15 tohoto článku, která by v případě včasného neplnění mohla mít za následek snížení 
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případného pojistného plnění. Porušení povinností uvedených v odst. 3.15 a 3.16 se považuje za 

podstatné porušení této smlouvy.  

3.17 K zajištění závazků dodavatele podle této smlouvy, zejm. k zajištění nároků objednatele vůči 

dodavateli včetně zajištění řádného odstranění vad uplatněných objednatelem vůči dodavateli 

z titulu odpovědnosti za vady předmětu plnění v záruční době, poskytne dodavatel objednateli 

neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „bankovní 

záruka“). Bankovní záruka bude objednateli předložena nejpozději v den podpisu protokolu o 

předání a převzetí předmětu plnění ve smyslu čl. 7.6 této smlouvy. Dokud nebude objednateli ze 

strany dodavatele předložena bankovní záruka, není objednatel povinen předmět plnění převzít, 

tzn. dodavatel bude v prodlení s termínem dokončení a předání plnění objednateli. 

3.18 Bankovní záruka bude platná a účinná po celou délku záruční doby (dále jen „období platnosti 

bankovní záruky“). 

3.19 Kdykoli během období platnosti bankovní záruky bude bankovní záruka vždy činit 100 000,- Kč 

(„výše zajištění“). Dodavatel je povinen zajistit, aby byla bankovní záruka přiměřeně upravována 

tak, aby její hodnota nikdy během období její platnosti neklesla pod výši zajištění. Pokud hodnota 

bankovní záruky klesne pod výši zajištění, poté bude dodavatel do deseti dnů ode dne, kdy byla 

taková událost dodavateli oznámena, povinen doplnit bankovní záruku tak, aby dosahovala výše 

zajištění, a předložit objednateli novou záruční listinu.  

3.20 Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči dodavateli, které vzniknou na 

základě porušení smlouvy dodavatelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních 

pokut a náhrad škod, které může objednatel od dodavatele požadovat v souvislosti s touto 

smlouvou), a to za podmínky, že dodavatel řádně a včas nesplnil některou z povinností 

vyplývajících pro dodavatele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „zajištěné povinnosti”). 

Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z bankovní záruky za předpokladu, že dodavatel 

řádně a včas nesplní jakoukoli zajištěnou povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu 

informovat dodavatele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z bankovní záruky. 

3.21 Porušení ujednání tohoto článku smlouvy dodavatelem se považuje za podstatné porušení této 

smlouvy. 

3.22 Dodavatel, po ukončení období platnosti bankovní záruky vyplývající z této smlouvy, doručí 

zástupci objednatele písemnou žádost o vrácení originálu bankovní záruky, popř. bude tato žádost 

doručena bankou. 

3.23 Dodavatel je oprávněn bankovní záruku nahradit jistotou formou složení peněžní částky na účet 

objednatele; číslo účtu objednatele bude dodavateli sděleno na jeho žádost (dále jen „jistota“). 

Veškeré podmínky a termíny sjednané pro shora uvedenou bankovní záruku platí v takovém 

případě obdobně. Dodavatel po ukončení období poskytnutí jistoty vyplývající z této smlouvy 

doručí objednateli písemnou žádost o vrácení jistoty vč. uvedení č. ú., na který má být jistota 

dodavateli vrácena. Dodavatel nemá nárok na jakékoliv úroky ze složené jistoty.  

3.24 Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním bankovní záruky, resp. jistoty jsou zahrnuty 

v  ceně předmětu plnění. 

3.25 Bankovní záruku je dodavatel oprávněn předložit objednateli v podobě jedné listiny či několika na 

sebe bezprostředně navazujících bankovních záruk. Rozhodne-li se dodavatel předložit 

objednateli bankovní záruku v podobě několika na sebe bezprostředně navazujících bankovních 

záruk, pak je povinen vždy 10 dnů před koncem platnosti „původní“ bankovní záruky předložit 

objednateli „novou“ bankovní záruku bezprostředně navazující na „původní“ bankovní záruku. 

Ustanovení odst. 3.18 o platnosti a účinnosti bankovní záruky není tímto právem dodavatele 

dotčeno. 
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4. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE 

4.1 Objednatel je povinen poskytovat dodavateli během realizace předmětu plnění dle této smlouvy 

nezbytnou součinnost. 

4.2 Objednatel se zavazuje umožnit pracovníkům dodavatele přístup do objektu místa plnění za 

účelem splnění této smlouvy a provedení dodávky a instalace předmětu plnění a dále pak za 

účelem případných následných oprav. 

 

5. CENA PŘEDMĚTU PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Objednatel se zavazuje zaplatit dodavateli za předmět plnění cenu v celkové výši  

15.980.000,- Kč bez DPH 

(slovy: patnáctmilionůdevětsetosmdesáttisíc korun českých bez daně z přidané hodnoty) 

výše DPH 21 % odpovídá částce 3.355.800,- Kč bez DPH 

19.335.800,- Kč včetně DPH 

(dále jen „kupní cena“). 

5.2 Kupní cena uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy je cenou maximální a konečnou. Kupní cena 

nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči 

zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny, a to po celou dobu 

platnosti této smlouvy. Jediná přípustná výjimka je změna sazby DPH.  

5.3 Podrobná kalkulace kupní ceny včetně jednotkových cen jednotlivých kusů předmětu plnění je 

uvedena v příloze č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny jsou stanoveny jako nejvýše přípustné po 

dobu trvání smlouvy. 

5.4 Ke kupní ceně bez DPH bude dodavatel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené 

zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném a účinném ke dni 

uskutečnění zdanitelného plnění (dále jen „ZDPH“). Dodavatel odpovídá za to, že sazba daně z 

přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že dojde ke 

změně zákonné sazby DPH, je dodavatel ke kupní ceně bez DPH povinen účtovat DPH v platné 

výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny kupní ceny včetně DPH v důsledku změny 

sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. 

5.5 Kupní cena zahrnuje veškeré a konečné náklady dodavatele (vč. nákladů na dopravu, balné a 

manipulaci, náklady na instalaci předmětu plnění, dodání veškerých požadovaných komponent, 

dokladů, náklady na odstranění obalových materiálů, v nichž bude předmět plnění dodán, veškeré 

služby, které jsou součástí předmětu plnění atd.), které jsou nezbytné pro realizaci předmětu této 

smlouvy, je tedy konečná, nejvýše přípustná a úplná. 

5.6 Sjednanou kupní cenu uvedenou v odstavci 1 tohoto článku je možno překročit jen vyskytnou-li se 

v průběhu realizace předmětu plnění skutečnosti, které nebylo možné s náležitou péčí předvídat 

v době podání nabídky, a to pouze v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. 

5.7 Objednatel nebude dodavateli poskytovat zálohy. 

5.8 Objednatel je povinen uhradit dodavateli cenu dle skutečně poskytnutého plnění, které bude 

dodáno na základě této smlouvy.  

5.9 Smluvní strany sjednávají, že kupní cena bude dodavateli uhrazena ze strany objednatele na 

základě dodavatelem vystaveného a objednateli řádně doručeného daňového dokladu. 

5.10 Dodavatel je oprávněn vystavit objednateli daňový doklad po protokolárním předání a převzetí 

předmětu plnění dle čl. 7.6 této smlouvy. 

5.11 Daňový doklad je dodavatel povinen doručit objednateli nejpozději do 15 kalendářních dnů od 

data uskutečnění zdanitelného plnění (den podpisu předávacího protokolu). Připadne-li datum 
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uskutečnění zdanitelného plnění na měsíc listopad 2021, je dodavatel povinen vystavit daňový 

doklad a tento objednateli doručit nejpozději do 5. 12. 2021. Připadne-li datum uskutečnění 

zdanitelného plnění na prosinec, leden či únor, je dodavatel oprávněn vystavit daňový doklad a 

tento doručit objednateli k proplacení nejdříve 1. 3. příslušného roku. Pro vyloučení případných 

pochybností smluvní strany sjednávají, že objednatel tento daňový doklad proplatí nejdříve 1. 4. 

příslušného roku.  

5.12 Daňový doklad musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu (faktury) ve smyslu zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí splňovat rovněž 

náležitosti závazných předpisů a stanovené touto smlouvou vč. příloh. Přílohou faktury (alespoň 

v kopii) bude podepsaný předávací protokol dle čl. 7.6 této smlouvy. 

5.13 Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně 

vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit 

dodavateli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Dodavatel provede opravu 

vystavením nové faktury. Odesláním vadné faktury zpět dodavateli přestává běžet původní lhůta 

splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět od počátku ode dne doručení nově vyhotovené faktury 

objednateli. 

5.14 Lhůta splatnosti daňového dokladu činí z důvodu časové náročnosti uvolnění finančních 

prostředků ze státního rozpočtu (provázanému s ohledem na obsah závazku složitějších 

procesním postupem prostřednictvím třetí osoby, zřizovatele objednatele) 40 kalendářních dnů 

od jeho doručení objednateli. 

5.15 Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn okamžikem, kdy částka odpovídající kupní ceně 

bude odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu dodavatele. 

5.16 Veškeré úhrady objednatele na základě této smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem 

na bankovní účet dodavatele uvedeným na faktuře (shodným s účtem dodavatele uvedeným 

v této smlouvě).  

5.17 Objednatel má právo na pozdržení, krácení nebo neposkytnutí platby dodavateli v případě 

zjištěných a neprodleně neodstraněných nedostatků při realizaci předmětu plnění s tím, že využití 

takového práva objednatelem vylučuje jeho prodlení s placením kupní ceny. 

 

6. TERMÍN REALIZACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

6.1 Dodavatel se zavazuje splnit veškeré závazky vyplývající z této smlouvy a předmět plnění 

objednateli předat nejpozději do 31. 10. 2021, s výjimkou opravy případných poškození budovy a 

jejího zařízení vzniklých při realizaci předmětu plnění této smlouvy dle čl. 2.2 písm. e) této smlouvy, 

které se dodavatel zavazuje realizovat nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne předání a 

převzetí předmětu plnění. 

6.2 Dodavatel je povinen překontrolovat si před zahájením dodávky a instalace regálů rovinatost 

uložení kolejnic a jejich stávající stav. Dodavatel je povinen případně kolejnice upravit takovým 

způsobem, aby nebyla ovlivněna kvalita a funkčnost dodávaného předmětu plnění. Dodavatel po 

dokončení prací na kolejnicích a dodání předmětu plnění odpovídá za celé plnění realizované dle 

této smlouvy, a to vč. funkčnosti a užití kolejnic. 

6.3 Část předmětu plnění spočívající v činnosti specifikované v odst. 2.3 se dodavatel zavazuje 

objednateli poskytovat po celou dobu záruční doby dle čl. 8 této smlouvy. 

6.4 Dodavatel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že v rámci odborného zaškolení obsluhy 

předmětu plnění před předáním předmětu plnění bude ověřena funkčnost dodaného předmětu 

plnění v rozsahu dle přílohy č. 1 této smlouvy. Případné nedostatky zjištěné v rámci ověření 

funkčnosti dodaného předmětu plnění jsou považovány za vady předmětu plnění. Do doby 

odstranění nedostatků zjištěných v rámci ověření funkčnosti není dodavatel povinen předmět 

plnění převzít. 
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6.5 Dodavatel je povinen bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou  

mít vliv na termín dokončení předmětu plnění, přičemž obě smluvní strany se zavazují  vyvinout 

veškeré úsilí a poskytnout si vzájemnou součinnosti pro eliminaci, resp. odstranění veškerých 

příčin, které mohou mít vliv na termín dokončení předmětu plnění. 

6.6 Dodavatel je oprávněn přerušit realizaci předmětu plnění v případě, že zjistí při realizaci předmětu 

plnění skryté překážky znemožňující realizaci předmětu plnění sjednaným způsobem, které 

dodavatel nemohl při vynaložení veškeré možné péče před uzavřením této smlouvy předvídat. 

Každé takové přerušení realizace předmětu plnění je dodavatel povinen písemně oznámit 

objednateli do 24 hodin od přerušení realizace předmětu plnění. Součástí oznámení musí být 

zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Dodavatel 

má po písemném odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro realizaci 

předmětu plnění, a to o dobu pozastavení realizace předmětu plnění. Neobdrží-li dodavatel ze 

strany objednatele písemné odsouhlasení zprávy o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách 

a navrhovaných opatření, nemá přerušení realizace předmětu plnění vliv na konečný termín 

dokončení realizace předmětu plnění.  

6.7 Nebude-li dohodnuto jinak, platí, že dodavatel je oprávněn provádět montáž, resp. instalaci 

předmětu plnění v pracovních dnech v době od 8:00 hod. do 16:00 hod. Po předchozí domluvě 

s objednatelem je dodavatel oprávněn realizovat montáž a instalaci předmětu plnění rovněž i 

mimo pracovní dny a v době mimo uvedené časové rozmezí.  

 

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ, PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

NA VĚCI 

7.1 Dodavatel splní svou povinnost dodat předmět plnění dle této smlouvy jeho řádným ukončením 

(přičemž předmět plnění je považován za ukončený, je-li kompletně dodán a instalován v místě 

plnění a jsou-li řádně poskytnuty služby a realizovány činnosti specifikované v této smlouvě (zejm. 

v čl. 2.2 této smlouvy, s výjimkou povinnosti dle čl. 2.2 písm. e) smlouvy)) a předáním předmětu 

plnění objednateli. 

7.2 Předmět plnění je způsobilý k předání objednateli, je-li kompletně proveden bez vad a nedodělků, 

jsou—li poskytnuty a realizovány služby a činnosti dle čl. 2.2 této smlouvy (s výjimkou povinnosti 

dle čl. 2.2 písm. e) smlouvy) a je-li objednateli předána ze strany dodavatele bankovní záruka dle 

čl. 3.17 a násl. této smlouvy. 

7.3 Vykazuje-li předmět plnění, příp. jeho část, zjevné vady a nedodělky, neodpovídá-li popisu 

uvedenému v příloze č. 1 této smlouvy, či nejsou-li ze strany dodavatele poskytnuty a realizovány 

služby a činnosti dle čl. 2.2 této smlouvy (s výjimkou povinnosti dle čl. 2.2 písm. e) této smlouvy) 

nebo není-li ze strany dodavatele předložena bankovní záruka dle čl. 3.17 a násl. této smlouvy, 

příp. složena částka odpovídající bankovní záruce na účet objednatele, je objednatel oprávněn 

předmět plnění, resp. jeho dílčí části, nepřevzít. 

7.4 V případě, že objednatel předmět plnění nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán 

zápis s uvedením důvodu nepřevzetí a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě 

nepřevzetí předmětu plnění dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí 

předmětu plnění. 

7.5 Dodavatel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou z přejímacího 

řízení, a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí podle odst. 6 tohoto článku 

nebo v zápise o nepřevzetí plnění podle odst. 4 tohoto článku. Nebude-li termín odstranění vady 

nebo nedodělku stanoven tímto způsobem, je dodavatel povinen vadu nebo nedodělek odstranit 

bezodkladně, nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne jeho nahlášení objednatelem. 

7.6 Předmět plnění se považuje za předaný oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí 

předmětu plnění bez jakýchkoli vad a nedodělků. Podpisem předávacího protokolu objednatel 

potvrzuje, že předmět plnění převzal ve sjednaném množství a kvalitě a před podpisem protokolu 

si předmět plnění důkladně prohlédl. Dodavatel předáním předmětu plnění potvrzuje, že veškerá 
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vlastnická práva k předmětu plnění jsou prosta jakýchkoliv práv a nároků třetích osob. Jedno 

vyhotovení předávacího protokolu zůstane objednateli a druhé vyhotovení bude předáno 

dodavateli. 

7.7 Vlastnické právo a nebezpečí škody na předmětu plnění přechází na objednatele okamžikem 

oboustranného podpisu předávacího protokolu dle ustanovení odst. 6 toho článku. 

 

8. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

8.1 Dodavatel se zavazuje, že si předmět plnění vč. všech jeho součástí po dobu trvání záruční doby 

v délce 72 měsíců zachová vlastnosti sjednané v této smlouvě, resp. v případě, že určitá vlastnost 

nebyla ve smlouvě sjednána, vlastnosti obvyklé s ohledem na účel užívání. Záruka se vztahuje na 

kteroukoli část a součást předmětu plnění. 

8.2 Záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu plnění ve 

smyslu čl. 7.6 této smlouvy.  Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možné předmět 

plnění v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování. 

8.3 Dodavatel odpovídá za vady, které má předmět plnění (nebo jeho část) v době jeho dodání a dále 

odpovídá za vady vzniklé v průběhu záruční doby, mj. i za provedené práce (instalaci), rovinatost 

uložení kolejnic, kvalitu použitého materiálu a za dodržení správného technologického postupu.  

8.4 Vady předmětu plnění zjištěné objednatelem po předání je objednatel povinen oznámit dodavateli 

bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby, s vyloučením aplikace 

ustanovení § 2112 občanského zákoníku. Oznámení odeslané objednatelem poslední den 

záruční doby se považuje za včas oznámené. Pro účely této smlouvy se vadou rozumí i nedodělek, 

tj. nedokončená dodávka či služba oproti dohodnutému předmětu plnění. Objednatel je oprávněn 

takové vady uplatnit u dodavatele písemně, telefonicky, osobně, e-mailem nebo datovou 

schránkou. 

8.5 Dodavatel se zavazuje, v případě uplatnění reklamace vady předmětu plnění objednatelem, 

bezodkladně písemně potvrdit objednateli přijetí reklamace vady plnění a zahájit bezodkladně 

práce na odstraňování vady. Pro vyloučení pochybností se písemným potvrzením rozumí i 

potvrzení elektronicky. 

8.6 Dodavatel neodpovídá za vady, které byly způsobeny po odevzdání předmětu plnění 

objednatelem, třetími osobami či běžným opotřebením předmětu plnění či vyšší mocí. 

8.7 Záruční servis bude poskytnut dodavatelem objednateli v záruční době v místě plnění uvedeném 

ve znění této smlouvy na celý předmět plnění (tj. dodavatel je povinen vyzvednout vadný kus v 

místě plnění, bude-li to možné, případně realizovat opravu přímo v místě plnění) a bude pokrývat 

veškeré náklady na náhradní díly, cestovné a práci servisních techniků, nebude-li smluvními 

stranami dohodnuto jinak. 

8.8 V případě, že bude předmět plnění v době předání, nebo následně po dobu záruční doby vykazovat 

jakékoliv vady, je objednatel oprávněn požadovat: 
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a) odstranění vad dodáním nového předmětu plnění, resp. jeho části bez vad, 

b) odstranění vad opravou předmětu plnění, resp. jeho části v případě, že se jedná  

o vady odstranitelné, 

c) přiměřenou slevu z ceny, 

d) odstoupit od smlouvy. 

Volba mezi uvedenými nároky náleží výlučně objednateli, který je povinen svou volbu oznámit 

dodavateli bez zbytečného odkladu po oznámení vad. 

8.9 Dodavatel se zavazuje, po písemné výzvě objednatele, bezplatně odstranit vady předmětu plnění, 

které vznikly, nebo které se projevily v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě do 10 dnů ode dne 

jejího oznámení dodavateli, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. 

8.10 Neodstraní-li dodavatel ve stanovené lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn zajistit odstranění 

vady třetí osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady nese dodavatel. Ten je povinen 

uhradit náklady se lhůtou splatnosti 30 dnů po předložení vyúčtování objednatelem. Toto 

ustanovení se obdobně uplatní rovněž i případě, neopraví-li dodavatel ve lhůtě stanovené v čl. 6.1 

případná poškození budovy a jejího zařízení vzniklých při realizaci předmětu plnění sám.  

8.11 O době a předmětu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma 

smluvními stranami. 

8.12 Objednatel se zavazuje, že umožní dodavateli po předání předmětu plnění přístup k místu plnění 

za účelem oprav a odstranění nedodělků. 

8.13 Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy pokládají výskyt jakékoliv vady na 

předmětu plnění, která zcela či z části znemožňuje jeho použití, či výskyt většího množství vad 

jiného typu (nejméně v rozsahu tří vad). 

8.14 Dodavatel je povinen uhradit objednateli škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to v plné 

výši. Dodavatel rovněž objednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv z odpovědnosti za 

vady. 

8.15 Vznikne-li spor o oprávněnost reklamace, má objednatel právo zajistit znalecký posudek 

nezávislého soudního znalce, který určí, zdali se jedná o záruční vadu nebo nikoliv. Konstatuje-li 

znalecký posudek, že se jedná o záruční vadu, uhradí náklady na vyhotovení znaleckého posudku 

dodavatel, v opačném případě nese tyto náklady objednatel. Vyjádření znalce je pro obě smluvní 

strany závazné. 

8.16 Smluvní strany dohodou vylučují použití ustanovení § 2103 a § 2111 občanského zákoníku. 

 

9. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY A UKONČENÍ SMLOUVY 

9.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  

9.2 Smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou smluvních stran či od ní odstoupit ze zákonných 

důvodů nebo z důvodů uvedených v této smlouvě. 

9.3 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit nad rámec úpravy dle platných právních 

předpisů z následujících důvodů:  

a) dodavatel bude v prodlení s termínem plnění dle čl. 6.1 této smlouvy delším než 30 

kalendářních dnů; 

b) předmět plnění nemá vlastnosti, které si objednatel vymínil nebo o kterých ho dodavatel ujistil 

v průběhu zadávacího řízení o veřejnou zakázku, 

c) dodavatel bude realizovat předmět plnění v rozporu s touto smlouvou, resp. jejími přílohami, 

platnými technickými normami, obecně závaznými předpisy, případně pokyny objednatele a 
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nezjedná nápravu (tj. zejména, nikoliv však výlučně, nedodá dohodnuté množství dodávek, či 

neodstraní vady vzniklé vadným poskytováním služeb), ačkoliv byl dodavatel na toto své 

chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání 

nápravy, nebo 

d) dodavatel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku podle této smlouvy 

delším než 10 pracovních dnů, nebo 

e) plnění dle této smlouvy nebude kryto rozpočtem objednatele, nebo 

f) objednateli nebudou přiděleny či mu budou kráceny či odebrány finanční prostředky určené na 

financování předmětu plnění, příp. výdaje vzniklé objednateli na základě této smlouvy budou 

kontrolním subjektem označeny za nezpůsobilé, nebo 

g) na majetek dodavatele bude prohlášen konkurz nebo bude návrh na konkurz zamítnut pro 

nedostatek majetku dodavatele nebo bude soudem povoleno vyrovnání, nebo 

h) v případě podstatného porušení této smlouvy. 

9.4 Dodavatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud objednatel bude v prodlení s plněním 

svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této smlouvy vůči dodavateli delším než 30 

kalendářních dnů a toto porušení své povinnosti ze smlouvy nenapraví ani v přiměřené dodatečné 

lhůtě uvedené v písemné výzvě dodavatele k nápravě, která nesmí být kratší než 30 kalendářních 

dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od dodavatele obdrží. 

9.5 Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné ode dne jeho doručení druhé smluvní 

straně.   

9.6 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru dodávek a služeb 

poskytnutých dodavatelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud poskytnutého plnění. 

9.7 V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí dodavatel a není-li v této smlouvě ujednáno 

jinak, má dodavatel nárok na úhradu pouze poměrné části kupní ceny za již řádně poskytnuté 

dodávky a služby do odstoupení od smlouvy. Pokud se objednatel rozhodne, že si dodaný předmět 

plnění neponechá a tento vrátí celý dodavateli nemá dodavatel nárok ani na úhradu poměrné 

části kupní ceny, s výjimkou případu, kdy si objednatel ponechá část předmětu plnění, v takovém 

případě má dodavatel nárok na úhradu příslušné části kupní ceny. 

9.8 V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel, má objednatel právo se rozhodnout, 

zda-li si již dodaný předmět plnění ponechá, nebo jej celý, nebo jeho část, vrátí dodavateli. V 

případě, že je předmět plnění, resp. jeho část vrácena dodavateli, je dodavatel povinen vrátit 

objednateli příslušnou část kupní ceny.  

9.9 Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku s vyloučením 

ustanovení § 1765, § 1766, § 2612 odst. 2. 

9.10 Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, 

smluvních pokutách, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti dodavatele za vady plnění, o 

záruce a záruční době, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních 

stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

 

10. SANKCE 

10.1 Pro případ prodlení dodavatele s kterýmkoli termínem plnění dle této smlouvy uvedeným v čl. 6.1 

či 6.2 smlouvy si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,2 % 

z kupní ceny vč. DPH dle čl. 5 této smlouvy, za každý, byť i jen započatý den prodlení. 

10.2 Poruší-li dodavatel kteroukoli z povinností uvedených v odst. 3.4 této smlouvy, tj. dodavatel užije 

při realizaci předmětu plnění poddodavatele, který nebude splňovat kvalifikační předpoklady 

alespoň v takovém rozsahu, v němž byly kvalifikační předpoklady prokázány prostřednictvím 

původního poddodavatele, ledaže objednatel z důvodů zvláštního zřetele hodných nestanoví jinak, 
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zavazuje se dodavatel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý 

případ porušení některé ze shora uvedených povinností a každého poddodavatele. 

10.3 Pro případ nedodržení věcných a časových podmínek při odstraňování vad nebo nedodělků 

vyplývajících z přejímacího řízení nebo zjištěných v záruční době si smluvní strany sjednávají ve 

prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny vč. DPH dle čl. 5 této smlouvy za 

každý, byť i jen započatý den prodlení a za každý zjištěný a neodstraněný nedostatek/vadu či 

nedodělek; bude-li prodlení způsobeno skutečnostmi, které dodavatel prokazatelně nezavinil, je 

objednatel oprávněn smluvní pokutu prominout na základě písemné žádosti dodavatele. 

10.4 V případě, že dodavatel poruší svou povinnost udržovat po celou dobu poskytování předmětu 

plnění a po celou délku záruční doby v platnosti pojištění v rozsahu stanoveném dle odst. 3.16, 

resp. 3.17 této smlouvy, si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve 

výši 0,2 % z kupní ceny vč. DPH dle čl. 5 této smlouvy, za každý, byť i jen započatý den prodlení, a 

to za každé takové jednotlivé porušení. 

10.5 Pokud dodavatel poruší jakoukoliv povinnost uvedenou v čl. III této smlouvy, uhradí objednateli 

jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, vyjma porušení povinnosti doplnit bankovní 

záruku, resp. jistotu do výše zajištění dle čl. 3.19 této smlouvy a vyjma porušení povinnosti 

předložit „novou“ bankovní záruku dle čl. 3.25 této smlouvy. V případě prodlení s doplněním 

bankovní záruky, resp. jistoty do výše zajištění je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,2 % denně z částky odpovídající částce, o niž je dodavatel povinen doplnit 

bankovní záruku, resp. jistotu do výše zajištění. V případě prodlení s předložením „nové“ bankovní 

záruky je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané ceny vč. 

DPH uvedené v čl. 5 této smlouvy, za každý, byť i jen započatý den prodlení. 

10.6 Pro případ porušení povinností stanovených právními předpisy nebo technickými normami 

vztahující se k realizaci předmětu plnění, vč. porušení povinností v oblasti nakládání s odpady či 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci si smluvní strany sjednávají ve prospěch 

objednatele smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

10.7 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení s úhradou řádné vystavené faktury, zavazuje se 

dodavateli zaplatit zákonný úrok z prodlení. 

10.8 Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana a strana povinná je povinna uhradit tuto smluvní 

pokutu nejpozději do 30 dnů od písemného obdržení vyúčtování. 

10.9 Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

10.10 V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu dle této smlouvy vůči dodavateli, je 

objednatel oprávněn započíst pohledávku z titulu nároku na úhradu smluvní pokuty proti kterékoli 

pohledávce dodavatele vůči objednateli, zejména proti pohledávce na úhradu ceny dodávek a služeb, 

resp. jejich částí. 

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

11.1 V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí 

občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.  

11.2 Dodavatel podpisem této smlouvy přebírá ve světle znění § 1765 odst. 2 občanského zákoníku 

nebezpečí změny okolností. Smluvní strany dále sjednávají, že COVID – 19 není skutečností 

představující vyšší moc, a to z toho důvodu, že epidemie COVID – 19 není překážkou 

nepředvídatelnou a smluvním stranám v době podpisu smlouvy neznámou. 

11.3 Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z této smlouvy, nebo v souvislosti s ní, budou 

řešeny pokud možno nejprve smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou spory vyřešeny 

v soudním řízení před obecnými soudy České republiky. 

11.2 Dodavatel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 

řízením pro veřejnou zakázku sám, nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by bylo 
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v rozporu se zákonem či zákon obcházelo, zejména nenabízel žádné výhody osobám podílejícím 

se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavírá tuto smlouvu, a nedopustil se 

zejména ve vztahu k ostatním účastníkům jednání narušujícího hospodářskou soutěž. Dále 

dodavatel prohlašuje, že se žádného obdobného jednání ve vztahu k předmětné veřejné zakázce 

nedopustí ani po uzavření smlouvy. 

11.3 Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem smluvních stran, a to pouze 

formou písemných, vzestupně číslovaných a takto označených dodatků, není-li touto smlouvou 

stanoveno jinak. 

11.4 Dodavatel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z 

této smlouvy třetí osobě. 

11.5 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 

tajemství ve smyslu příslušných právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 

stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

11.6 Smlouva se vyhotovuje ve třech (3) vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a 

dodavatel jedno (1) vyhotovení. 

11.7 V případě, že se některá z ujednání této smlouvy ukážou být neplatnými či neúčinnými, nemá tato 

skutečnost vliv na ostatní ujednání této smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná; současně 

se strany zavazují nahradit taková neplatná/neúčinná ujednání smlouvy ustanoveními platnými a 

účinnými, která svým významem budou obsahově blízká původním neplatným/neúčinným 

ujednáním. V případě rozporu mezi textem příloh a součástí smlouvy a vlastním textem smlouvy 

má přednost vlastní text smlouvy. 

11.8 Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 

a) Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění 

b) Příloha č. 2 – Oceněný soupis regálů - výkaz 

c) Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů 

11.9 Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetly, s obsahem souhlasí a že tato 

smlouvy byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně 

nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 

 

 

V Praze dne ……………………     V ………………… dne ………………… 

 

Za objednatele:      Za dodavatele: 

 

 

 

………………………………………………    ……………………………………………… 

Národní zemědělské muzeum s.p.o.    BEG BOHEMIA, spol. s r.o. 

xxx        xxx 

       

       

 


