
Smlouva o dílo

smluvní strany na tomto místě jmenované uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 
ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník”), 
tuto smlouvu o dílo.

1. Zhotovitel: BMT Medical Technology s.r.o.
se sídlem: Cejl 157/50,Zábrdovice, 602 00 Brno 
zastoupen:                           , jednatelem společnost
IČ: 46346996, DIČ: CZ 46346996, 
bankovní spojení:

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, číslo vložky
58436
(dále jen zhotovitel)

a

2. Objednatel: Nemocnice Slaný     
se sídlem: Politckých vězňú 576
zastoupen:      ,      
IČ: 00875295      , DIČ: CZ     
bankovní spojení:      
č. účtu:
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v….., oddíl …. číslo vložky …..
(dále jen objednatel)

I.
Předmět smlouvy a předmět plnění 

 
1. Smluvní strany se na tomto místě dohodly, že převážná část předmětu plnění dle této smlouvy
(díla) spočívá ve výkonu činnost zhotovitele, tzn. zejména dodávce, instalaci přístroje pro objednatele
a zaškolení jeho personálu, vše podle ujednání v této smlouvě formulovaných. Nejedná se o dodávku
náhradních  dílů  a  materiálů  zhotovitelem  (prodávajícím),  a  proto  se  tato  smlouva  řídí  režimem
smlouvy o dílo.    
2. Předmětem plnění je doprava, instalace a zaškolení obsluhy následujících přístrojů (dále jen dílo):

 STERIVAP 666-1 ED – sterilizátor parní, využitelný objem komory 4 sterilizační jednotky (314
litrů),  celonerezová  kvádrová  tlaková  komora  se  stabilním  předehřevem,  jednodveřové
provedení, splňující vyhlášku MZ ČR č. 306/2012 Sb. a normy ČSN EN 285+A2, ČSN EN 17665-1
a splňující požadavky na zdravotnický prostředek dle legislatvních předpisů EU, integrovaný
elektrický  vyvíječ  páry,  motorické  zavírání  a  otevírání  dveří  sterilizační  komory,  intuitvní
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ovládání dotykovým displayem v ČJ, policový systém se 2 policemi vestavěná tskárna pro tsk
protokolů a grafického záznamu křivek tlaku a teploty sterilizačního cyklu

 STERICELL 111 – horkovzdušný sterilizátor, využitelný objem komory 111 litrů, policový systém
se 2 chromovanými síty, splňující požadavky vyhlášky MZ ČR č. 306/2012 Sb., 3 přednastavené
programy, rozhraní RS232, akustcký a vizuální alarm, manuální ovládání klapky sání a výfuku,
otáčky ventlátoru 10-100%

3. Zhotovitel se zavazuje zajistt osobně, samostatně, s potřebou péčí a v čase přiměřené povaze jeho
závazku k plnění díla, na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele provedení díla, a to v rozsahu,
termínech a ceně dále uvedených. 
4. Objednatel se zavazuje převzít od zhotovitele toto dílo řádně a včas provedené a zaplatt mu za ně
dohodnutou cenu podle této smlouvy.
5. Zhotovitel je oprávněn spolupracovat při plnění díla dle této smlouvy i se svými dodavateli, je-li
jejich součinnost nezbytná, aby tak v případě potřeby byl schopen v co možná nejkratším časovém
termínu  provést  splnění  díla  ve  prospěch  objednatele  podle  této  smlouvy.  Objednatel  s tímto
postupem souhlasí.

II.
Cena

1.    Mezi smluvními stranami byla dohodnuta následující smluvní cena jako cena konečná.

ks přístroj Cena za  1 ks
DPH

% DPH

1 STERIVAP 666-1 ED 21

1 STERICELL 111 21

       CELKEM

Celkem bez 
DPH 

Cena celkem vč. 
DPH

995 000,00 995 000,00 208 950,00 1 203 950,00

42 500,00 42 500,00 8 925,00 51 425,00

1 037 500,00 217 875,00 1 255 375,00

Poznámka:
V ceně díla jsou již zcela zahrnuty a promítnuty:
-  veškeré  náklady,  které  zhotovitel  v souvislost  s touto  smlouvou  a  jejím  plněním  vznikly  nebo
vzniknou
- ekologická likvidace vyřazených dvou sterilizátorů
- likvidace obalů a odpadu souvisejících s dodávkou a instalací plnění
Ke sjednané ceně se účtuje navíc DPH ve výši dle platných právních předpisů. 
Stavební připravenost a případný nestandardní  transport přístrojů od místa složení  dopravcem na
místo  instalace  (jeřáb,  stěhovací  firma)  zajistí  na  své  náklady  objednatel  na  základě  předaného
instalačního  plánu.  Na  termín  zprovoznění  bude  zajištěn  rozvod  elektrické  energie  pod  napětím
v souladu s platnými předpisy a normami, funkční přívod vody ukončený dle technické dokumentace,
funkční  odpadové  potrubí.  Po proškolení  bude podepsán předávací  protokol,  který  bude přiložen
k faktuře.

III.
Platební podmínky
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1. Objednatel je povinen dílo zaplatt, je-li způsobilé sloužit svému účelu, pro něž bylo objednatelem
zadáno a je-li současně předáno (i  částečně), pokud lze dílo takto předat a převzít jednotlivě i po
částech.
2. Podkladem pro zaplacení ceny za provedení díla je faktura vystavená zhotovitelem podle předem
odsouhlaseného  soupisu  prací  (předávací  protokol  o  přejímce  díla  s  výkazem  činnost  úkonů
zhotovitele) s objednatelem, a to po dokončení díla a jeho písemném předání a převzetí.
3. Splatnost faktury je sjednána ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli. Úhradu daňových
dokladů  provede  objednatel  formou  bezhotovostního  platebního  převodu  ve  prospěch  účtu
zhotovitele shora uvedeného. 
4. Placení je považováno za uskutečněné, je-li platba v plné výši připsána poslední den na bankovní
účet zhotovitele.
6. Pro případ pozdní úhrady faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % bez
DPH z  dlužné částky za každý den prodlení do úplného zaplacení.
7.  V případě,  že  se  objednatel  stane  nespolehlivým  plátcem  ve  smyslu  zákona  o  DPH  (dále  jen
„nespolehlivý plátce“), musí tuto skutečnost zhotoviteli neprodleně písemně oznámit. V případě, že
objednatel  poruší  tuto  povinnost,  je  povinen  uhradit  zhotoviteli  veškerou  újmu  a  škodu  z toho
vzniklou.  V  případě,  že  se  objednatel  stane  nespolehlivým plátcem,  je  zhotovitel  oprávněn platt
příslušnou DPH místo objednateli přímo na daňový účet vedený u správce daně objednatele. 

IV.
Místo a termín dodání

1. Místem plnění je Nemocnice Slaný, Politckých vězňů 576, 274 01 Slaný.
2. Termín dodání do 8 týdnů od podpisu této smlouvy.

V.
Záruka a servisní podmínky

1. Zhotovitel poskytuje záruku na dílo dle této smlouvy a odpovídá tak za jakost díla po dobu 24
měsíců  od  fyzického  předání  díla  a  současně  písemného  převzetí  díla  objednatelem  podle  této
smlouvy. U převzetí díla, které vyžaduje odborné uvedení do provozu, běží záruka od jeho uvedení do
provozu. 
2. Na vady díla se vztahuje ust. § 2615 a násl.  zák. č. 89/2012 Sb.,  občanský zákoník, pokud však
nevznikly v záruční době. 
3. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a dále na vady způsobené objednatelem, nebo třetími
osobami, zejména nesprávnou obsluhou, neodborným zásahem nebo nekvalitním provozním médiem
a závadami způsobenými živelnou pohromou
4. Záruční i pozáruční servis je zajištěn na území celé České Republiky.

VI.
Sankce

1. Nedodrží-li zhotovitel termín předání díla, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,025 %
z ceny předmětu díla za každý den prodlení do úplného zaplacení.
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2. Opozdí-li se objednatel s placením faktury, má zhotovitel právo na úrok z prodlení ve výši 0,025%
z celkové částky díla za každý den prodlení do úplného zaplacení.

VII.
Závěrečná ustanovení

1. Pro právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou platí
právní řád České republiky, zejména ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v jeho platném
znění o smlouvě o dílo.
2. Smluvní strany se zavazují,  že budou respektovat oprávněné zájmy druhé smluvní strany, budou
jednat v souladu s účelem této smlouvy a nebudou jej mařit, přičemž uskuteční veškeré právní a jiná
jednání, která se ukáží být nezbytná pro dosažení účelu této smlouvy.
3. Spory, které by mohly vzniknout mezi smluvními stranami při plnění smluvních povinností dle této 
smlouvy, budou přednostně řešeny dohodou; nebude-li dohoda možná, pak je pro případ soudního 
sporu v souvislost s touto smlouvou příslušný výhradně český soud místně a věcně příslušný dle 
českých právních předpisů.
4. Jakékoliv změny této smlouvy musí být provedeny formou písemných, chronologicky číslovaných 
dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.
5. Tato smlouvy byla vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po
jednom (1) vyhotovení; smlouva má čtyři strany textu.
6. Obě smluvní strany svými podpisy potvrzují autentčnost této smlouvy a tímto současně prohlašují,
že s jejím obsahem souhlasí,  rozumí jí  a že tato smlouva vyjadřuje jejich skutečnou, svobodnou a
pravou vůli.

V Brně dne Ve Slaném dne

………………………………………………               ……..……………………………………………
za zhotovitele                                  za objednatele
BMT Medical Technology s.r.o.
zastoupen: 
jednatelem společnost
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