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Hasičský záchrarmý sbor Moravskoslezského háje

E'./IDENCE SMLUV
HM'K 'M'j ĹDó((1

. i rok doba plněníSMLOUVA O DILO '
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 St:rEQhčm&ký zákoník, ve znění

pozdějších předpisů
(dále jen ,,OZ")

I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Sídlo: výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh
IČO: 70884561, DIČ: CZ 70884561 (není plátcem DPH)
Zastoupený: plk. Ing. Radimem Kuchařem, náměstkem ředitele pro IZS a operační řízení,

statutárním zástupcem HZS Moravskoslezského kraje
Bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. účtu: 1933 881/0710
(dále jen ,,objednatel")

a

CENTRUM Moravia Sever, spol. s r.o.
Sídlo: Rudná 30/3, 703 00 Ostrava-Vítkovice
IČO: 25377507, DIČ: CZ25377507
Zastoupená:
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Č. účtu: 5 53 8524001/2700
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vI. 16612
(dále jen ,,zhotovitel")

II. Předmět smlouvy

]. Předmětem této smlouvy je provedení díla: Oprava rozdělovací převodovky dopravního
automobilu Mercedes Benz Sprinter, RZ: 1TC 6095, výměnou za novou (dále jen ,,dílo"),
které je blíže specifikováno v příloze č. l této smlouvy.

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí,
řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v odst. l a objednatel se zavazuje řádně a
včas provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu. Součástí provedení díla je i
předání dokladů, které se k dílu vztahují.

3. Doba plnění: do 26.10.2021
4. Místo plnění (místo předání provedeného díla): sídlo zhotovitele CENTRUM Moravia

sever, spol. s r.o., Rudná 3, 703 00 Ostrava-Vítkovice
5. Osoba pověřená objednatelem k převzetí provedeného díla:

6. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 07.10.2021, která byla na
základě zadávacího řízení č. 212/2021/VZMR vybrána jako nejvýhodnější.

III. Cena díla a platební podmínky

l. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a Činí:

cena bez DPH 140 692,27 KČ
DPH 21 % 29 545,38 Kč
cena vČetně DPH 170 237,65 KČ

2. Podrobná kalkulace celkové ceny díla tvoří přílohu č. l této smlouvy.
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3. Sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením
díla.

4. Podkladem pro úhradu ceny díla bude faktura, která bude obsahovat náležitosti daňového dokladu
podle OZ a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále
také ,,faktura"). Objednatel tímto souhlasí s použitím daňového dokladu v elektronické podobě.
Smluvní strany nesjednávají zálohy na cenu díla.

5. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí obsahovat také:
a) označení předmětu smlouvy ve znění odpovídajícím bodu II. odst. 1 této smlouvy,
b) označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno,
C) kontaktní údaje zhotovitele pro záležitosti fakturace,
d) součástí faktury musí být dodací list, předávací protokol nebo jiný obdobný doklad včetně

soupisu jednotlivých položek, podepsaný zástupci obou smluvních stran, potvrzující, že dílo
podle této smlouvy bylo řádně předáno.

6. Faktura bude zhotovitelem vystavena po předání a převzetí díla podle této smlouvy. Lhůta
splatnosti faktury je dohodou stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne doručení faktury
objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení,
smluvních pokut, náhrad škody aj.).

7. Faktura v listinné podobě musí být doručena na adresu objednatele na úl. výškovická 40, 700 30
Ostrava-Zábřeh, a faktura v elektronické podobě musí být doručena na e-mailovou adresu:
uctarna@,hzsmsk.cz.

IV. Vady díla a záruky

l. Zhotovitel je povinen předat dílo v rozsahu, kvalitě, podle technických parametrů a obchodních
podmínek sjednaných v této smlouvě. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá
specifikaci nebo výsledku určenému v této smlouvě.

2. Smluvní strany se dohodly na záruční době 12 měsíců.

V. Sankční ujednání

l. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla VC. DPH za každý i započatý den prodlení.

2. V případě prodlení objednatele se zaplacením dohodnuté ceny díla je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

VI. Závěrečná ujednání

l. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit tuto
smlouvu, její část nebo práva a povinnosti z této smlouvy třetí osobě.

2. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených ve smlouvě včetně ceny díla. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru
smluv podle 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, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění této
smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady

(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fýzických 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). Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou použity pouze pro účely
plnění této smlouvy a při uveřejnění smlouvy budou anonymizovány.

2



5. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy o dílo a podepsány
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze
smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

7. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. l - nabídka.

'Íl /0 Zf"

Ostrava dne. .. . .. . .. . .. .. .
12 -10- 2021

Ostrava dne. .. ... ... ....

Moravsk
"jÝ

" 700 30

za objednatele
plk. Ing. Radim Kuchař

náměstek ředitele pro IZS a operační řízení
statutární zástupce

HZS Moravskoslezského kraje
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Kopie ,. . .,

, Mercedes-BenzCENTRUM Moravia Sever, spol. s r.o.
Autorizovaný prodejce a opravce vozidel značek
Mercedes-Benz, smart, Fuso a jeep

Náhled faktury
Odběratel: zákaznické Č/S/O: 196 (úč.sk.1)

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

výškovická 2995/40 Při platbách a písemném styku uved'te prosím:
700 30 Ostrava-Zábřeh Číslo faktury: Číslo zakázky: 2106673
CZ ČESKÁ REPUBLIKA Dat.vystaveni Dat.zdanit.plněni Dat. splatnosti Strana

/Č/RČ: 70884561 DIČ: CZ70884561 07.10.2021 07.10.2021 21.10.2021 1
Reference: /1:C6095 /KM:58869
SPZ Identif. č. vozidla Prodejní označení Datum přijetí l čas

1TC6095 WDB9067331P232914 MB TRAPO SPRINTER 319 CDl 09.09.2021
Stav km Č. motoru Převzato kým

58 869,00 64289641796600
Stáni č. Nádrž Poslední servis - datum l km První registrace Termín

100% 09.09.2021 l 58869 22.12.2016 21.10.2021

.,KÚ"' ' ' l - " Jé'dňä ' a ena//j'µbui

FA UZAVŘ/TPO DODÁN/ OBJEDNÁVKYA PODPISU SMLOUVY/!!!!/ŘEŠ/ P.KUCZAJ
mat A9062803700 A28000906 37 1,000 160 739,90 5,0% 152 702,909 21% 184 770,52
matA9062803700 70 ROZVODOVKA -1,000 14 167,30 5,0% -13 458,934 21% -16 285,Š"Ĺ"
mat A6139890971 09 LEPIDLO LOCT/TE 243 ' 0,700 358,10 10,0% 225,603 21% 272,98
mat N000000007445 ŠROUB 8,000 7,90 7,0% 58, 777 21% 71,12
mat N000000001990 ŠROUB 12,000 78,80 7,0% 879,413 21% 1 064,09
mat CISTIC ČISTIČ 0,500 89,00 44,504 21% 53,85
výk 1028218001 ROZDĚLOVAC/PŘEVODOVKA 0,300 800,00 240,000 21% 290,40

VYMĚN/T(ROZDĚLOVAC/
PŘEVODOVKADEMONTOVÁNA)

'','

V sazbě 21% DPH: zákl.daně 140 692,27+ DPH 29 545,38 =celkem 170 237,65

Invoice

PRÁCE CELKEM (bez DPH)
NÁHRAD. D/LY CELKEM (bez DPH)
DPH

240,00
140 452,27
29 545,38

Zákazník souh/as/ s rozsahem a cenou opravy,
Náklady na zpětný odběr, zpracováni a využiti odpadních pneumatik podle § 99 zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životnosti, činí
3,20 KČ na 1 kg. Použité pneumatiky je možné odevzdat zdarma na místech zpětného odběru.
Zboží až do úplného zap/acen/ kupní ceny zůstává ve výlučném vlastnictví prodávaj/c/ho. v případě neuhrazení faktury vyžadujeme úhradu dalších
vystavených faktur v hotovosti.

jméno' Př/imen/' funkce'

Tato faktura slouží zároveň jako dodací list a výkaz práce.
Doklad vystavil/a Michalina David. Děkujeme za návštěvu. Na shledanou.

V případě demontáže/montáže kol je nutno po ujetí cca 50 km zkontrolovat dotaženi kol.

CENTRUM Moravia Sever,
spol. S r.o.
Rudná 3
703 00 Ostrava

CZK: 5538524001/2700
EUR: 5538524028/2700

Podpis objednatele:

lČ: 25377507
DlČ:CZ25377507

CENTRUM Moravia Sever, spol. s r.o. je zapsána v obch.

C)
smut

SWIFT: BACXCZPP
IBAN:
CZK: CZ3427000000005538524001
EUR: CZ8127000000005538524028
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.,

rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vI. 16612

Jeep A
FUSCJ


