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Smlouva o dilo

uzavfené dle § 2586 a nésl. zékona 6:. 89/2012 8b., obéanského zékoniku, ve znéni
pozdéjéich pfedpisfl (déle jen ,,smlouva“) mezi témito smluvnimi stranami

1. statutérni mésto Tfinec
adresa: Jablunkovské 160, Tfinec, PSC: 739 61
zastoupeno: RNDr. Véra PALKOVSKA, primétorka
ICO: 00297313
DIC: cz00297313
bankovni spojeni: Komeréni banka 2.3., reg. poboéka Fry/dek — Mistek,
6.06m:

(déle jen ,,objednatel“)

2. PROFITHERM CZ s. r. o.
zapséna v iivnostenském/
obchodnim rejstfiku: C 140387 u Méstského soudu v Praze
sidlo: Praha 10 - Hgstivaf, StraSnické 1397/20, PSC 102 00
statutérni orgén:
ICO: 28422406
DIC: CZ28422406
bankovni spojeni: Komeréni banka. a. s. Praha 10
é. afitu:
(déle jen ,,zhotovitel“)
(spoleéné déle jen ,,smluvni strany“).

Tato smlouva se mezi VS/ée uvedenymi smluvnimi stranami uzaviré na zékladé VYSIed
VS/bérového fizeni na zadéni vefejné zakézky malého rozsahu snézvem: ,,Dodévka a
montéi podruinych vodomérl‘] na délkovy odeéet v roce 2022
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ODDIL I - ZASTUPCI PRO VECI TECHNICKE
|.1 Zéstupce objednatele povéfeny Feéenim technickjch problémfl, kontrolou provedeny'ch

praci a pfedbéinym projednévénim zmén a doplfikfl praci dle této smlouvy:
- Margita Starzykové, 4“_e-mail:

|.2 Zéstupce zhotovitele povéfeny fizenim praci, jednénim o vécech technick9ch a
feéenl'm véech problemfil souvisejicich s realizaci praci dle teto smlouvy:

- Bc. Jarmila Vojtkové, obchodni zéstupce pro Moravu, 5”—

I.3 Uvedeni zéstupci jsou oprévnéni provédét rozhodnuti t9kajici se napiz

pozastaveni provédéni praci nebo jejich éésti;
. odstranenl' nebo na’hrady materiélfl a praci, které nejsou v souladu s podminkami

této smlouvy;
. vylouéeni pracovnikil zhotovitele, ktefi hrubym zpilsobem poruéi pfedpisy a

nafizeni platné pro realizaci praci dle této smlouvy.

I.4 Tito uvedeni zéstupci jsou oprévnéni jednat pouze ve vécech technickych a nejsou
oprévnéni sjednévat zmény této smlouvy.

ODDIL ll — PREDMET DILA
|I.1 Pfedmétem této smlouvy je dodévka a montéi bytovych vodomérfil na délkovy odeéet

1013 ks na studenou vodu a 416 ks na teplou vodu v dotéeném bytovém a nebytovém
fondu objednatele dle pfiloieného seznamu (déle jen ,,dilo“), ktery je pfilohou 6.2 této
smlouvy. Souéésti pfedmétu plnéni je i dodévka 1 ks odeétove pochCIzkové sady a
odeétoveho software v6. licence na 10 let. Pfesné specifikace dodévanych vodomerfl
je uvedena v technické zprévé, které je pfilohou o. 1 této smlouvy.

II.2 Dojde-Ii pfi realizaci dila kjakymkoliv zméném, doplfikflm nebo rozéif‘eni pfedmétu dila
vypIy'vajicim z podminek pfi provédéni dila nebo z odbornych znalosti zhotovitele, je
zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, doplfikCI nebo rozéifeni, ocenitjej podle
jednotkovych cen pouiitych pro na’vrh ceny dila a pokud to neni moine, tak podle jim
navrhovanjch cen a pfedloiit tento soupis objednateli k odsouhlaseni formou Dodatku
ke smlouvé. Teprve po jeho odsouhlaseni mé prévo na realizaci téchto zmén a na
jejich L'Ihradu. Pokud tak zhotovitel neuéini, mé se za to, 2e préce a dodévky jim
realizované byly v pfedmétu dila a v jeho cené zahrnuty.

II.3 Dojde-Ii pfi realizaci pfedmétu dila kjakymkoliv zméném, doplfikflm nebo rozéifeni
pfedmétu dila na zékladé poiadavku objednatele, je Objednatel povinen pfedat
zhotoviteli soupis téchto zmén, ktery zhotovitel oceni podle jednotkovych cen pouiitjzch
pro na’vrhy ceny dila a pokud to neni mozne, tak podle jim navrhovanych cen la 0
téchto zménéch uzavfou obé strany Dodatek ke smlouvé, ve kterém dohodnou i
pf'ipadnou L'Ipravu terminu pfedéni dila.

||.4 Objednatel je opravnén i vprflbehu realizace poiadovat za’mény materiélfl oproti
pfilvodné navrienym a sjednanjm materiéICIm a zhotovitel je povinen na tyto zmény
pfistoupit. Poiadavek na zéménu materiélfil musi byt pisemny. Zhotovitel ma prévo na
Uhradu veékerych zbyteéné vynaloienych nékladfl, pokud jii pflvodni material zajistil.

II.5 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veékeré subdodavatelské préce a nese za né
zéruku v plném rozsahu dle oddilu VIII této smlouvy.
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||.6 Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouiity jiné materiély nebo
technologie nei pflvodné sjednané. Souéasné se zhotovitel zavazuje a ruéi 2a to, ie
pfi realizaci dila nepouiije iédny materiél, o kterém je v dobé jeho uiiti zna’mo, 2e je
ékodlivy. Pokud tak zhotovitel uéini, je povinen na pisemné vyzvéni objednatele
provést okamiité na'pravu a veékeré néklady s tim spojené nese zhotovitel.

||.7 Zhotovitel potvrzuje, 2e se v plném rozsahu seznémil s rozsahem a povahou dila, 2e
mu jsou znémy veékeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila
3 2e disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.

ODDiL III — CA3 A MiSTO PLNENi
|||.1 Zhotovitel se zavazuje zahéjit pra'ce na dile v terminu dvou tydnfl od nabyti L'Iéinnosti

smlouvy. Zhotovitel se zavazuje dokonéit a pfedat dilo do 30.6.2022 a pfipadné
nedodélky nejpozdéji do 30.9.2022. V odflvodnénych pfipadech, které mohou byt
zpfilsobeny vyluéné opakovanym, znepfistupnénim btI, nebytovych prostor
néjemniky, bude montéZ dohodnuta zéstupcem objednatele vna'hradnim terminu
individuélné.

|||.2 Mistem plnéni je bytovy a nebytovy fond vmajetku statutémiho mésta Tfinec
spravovany odborem sprévy majetku mésta Magistrétu mésta Tfince. Seznam objektf:
s uvedenim poétu jednotlivych typfi ménénych vodomérfl je uveden v pfiloze 6.2 této
smlouvy.

|||.3 Nezahéji-Ii zhotovitel préce na realizaci dila v terminu uvedeném v této smlouvé, je
objednatel oprévnén od této smlouvy odstoupit.

|||.4 Pokud zhotovitel nezahéji préce v dohodnutém terminu uvedeném v této smlouvé, mé
objednatel prévo nérokovat p0 zhotoviteli smluvni pokutu ve vyéi 1.000 Kc”: za kaidy
den prodleni.

|||.5 Pokud bude zhotovitel v prodleni s pfedénim dila, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vyéi 0,05 % ze sjednané ceny dila (rozumi se cena bez DPH) za
kaidy i zapoéaty den prodleni. Toto ustanoveni o smluvni pokuté neruéi prévo
objednatele na néhradu ékody a uélého zisku, které mu vzniknou prodlenim
zhotovitele.

ODDiL IV — CENA DiLA
|V.1 Gena dila je uréena v souladu s nabidkovou cenou uvedenou v nabidce zhotovitele,

které je zévaznym podkladem pro uzavfeni této smlouvy a je stanovena jako nejvyée
pf'ipustné, kterou je moZné pfekroéitjen za podminek stanovenych v této smlouvé, kdy
éini : 1 582 055,- Kc"; bez DPH. K cené bez DPH bude pfipoétena dafi z pfidané
hodnoty dle platnych prévnich pfedpisfl.
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Jednotkové ceny:

cena za jednotku
Druhy praci a dodévek v Kc": bez DPH

demontéé starého a dodévka a montéé délkové
odeéitatelného vodoméru na studenou vodu (1 ks) 1 095.-

demontéZ starého a dodavka a montéz délkové
odeéitatelného vodoméru na teplou vodu (1 ks) 1 095,-

odeétové pochfilzkové sada (1 ks) 17 300,-

odeétovy software (licence na 10 let) zdarma

IV.2 Veékeré vicepréce, zmény, doplfiky nebo rozéifeni musi byt VZdy pfed jejich realizaci
pisemné odsouhlaseny objednatelem véetné jejich ocenéni. Pokud zhotovitel provede
nékteré ztéchto praci bez pisemného souhlasu objednatele, mé objednatel prévo
odmitnoutjejich L'Ihradu.

|V.3 Jako vicepréce uzné objednatel pouze nésledujici:
a) objednatel si pisemné vyzédé vicepréce pfipadné zménu materiélu, jehoz cena

bude vyééi nei cena podné navrieného materiélu
b) pfi provédéni dila se vyskytnou pfekééky, které nemohl objednatel ani zhotovitel

pfedvidat nebo se na stavbé vyskytnou dodateéné préce a dodévky nezahrnuté
v této smlouvé.

|V.4 Pokud objednatel v prflbéhu realizace dila nebude p0 dohodé se zhotovitelem
poiadovat realizaci nékterych praci, jedné se 0 ménépréce a cena ve smlouvé o dilo
bude o tyto préce sniiena.

|V.5 Objednatel si vyhrazuje prévo v pfipadé nekvalitné provedenych praci tyto nepfevzit
nebo Zédat pfiméfené sniieni ceny a zhotovitel je povinen na toto pfistoupit.

ODDiL v — FAKTURACE
v.1 Objednatel uhradi kompletné a fédné provedené dilo na zékladé defiového dokladu —

faktury vystavené zhotovitelem po pfeda’ni a pfevzeti dila.
v.2 Dafiovy doklad - faktura vystavené zhotovitelem musi obsahovat kromé néleiitosti

dafiového dokladu dle zakona é. 235/2004 8b., 0 dani z pfidané hodnoty v platném
znéni a néleiitosti stanovehé dle ustanoveni § 435 zékona 6. 89/2012 8b., obéansky
zékonik, jako i ostatni néleiitosti podle zvléétnich prévnich pfedpisfl (déle jen
,,faktura“), rovnéi:

. (:islo této smlouvy a datum jejiho uzavfeni,

. pfedmét plnéni, jeho pfesnou specifikaci ve slovnim vyjédfeni,
«- oznaéeni bankovniho L'Istavu a (":islo afitu, na ktery mé byt provedena L'Ihrada.

v.3 Fakturu zhotovitel vystavi a doruéi objednateli do 14 kalendéfnich dnfl od
protokolérniho pfedéni a pfevzeti ukonéeného dila povéfenym zéstupcem objednatele
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s tim, 2e budou samostatné oddéleny platby za pfipadne vicepréce. Faktura véetné
pfip. pfiloh bude pfedéna na odbor Sprévy majetku mésta Magistrétu mésta Trinec.
Nebude—li faktura doruéena ve sjednané IhOté, je objednatel oprévnén poéadovat p0
zhotoviteli Uhradu smluvni pokuty ve vyéi 500 Kc”: za kaidy den prodleni.

v.4 Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoistvi nebo druhu
provedenyéh praci, je Zhotovitel opra'vnén fakturovat pouze préce, u kterych nedoélo
k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i préce, které nebyly
objednatelem odsouhlaseny nebo jiné nepfesnosti, je objednatel oprévnén fakturu
vrétit zpét zhotoviteli s uvedenim dOvodu vréceni s tim, 2e dnem odesléni pfestévé
béiet tIta splatnosti; celé nova Ihilta splatnosti zaéiné béiet dnem doruéeni opravené
faktury objednateli.

v.5 Smluvni strany se dohodly, 2e aplatnost faktury bude 30 kalendérnich dnfil ode dne
jejiho doruéeni objednateli. Objednatel neni v prodleni, uhradi-Ii fakturu do 30
kalendéfnich dnfl po jejim obdrieni; ale po 'terminu, ktery je na fakture uveden jako
den splatnosti.

v.6 Objednatel uhradi zhotoviteli fakturu do vyée 90 % fakturované ceny v pfipadé, 2e pfi
pfedéni dila budou zjiétény vady nebo nedodélky, které nebréni uZivéni dila. Zbyvajici
éést tj. 10 % zfakturované ceny dila, které bude zajiét’ovat Fédné plnéni zévazkfl
zhotovitele ztéto smlouvy, uhradi objednatel zhotoviteli do 30 kalendéfnich dnCI od
odstranéni posledni vady nebo nedodélku z protokolu o predéni a pfevzeti dila.

v.7 Dojde-Ii ze strany objednatele k prodleni pfi L'Ihradé faktury, je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli L'Irok z prodleni ve vyéi 0,05 % z dluZné ééstky za kaidy den
prodleni.

v.3 V pfipadé, 2e objednateli vznikne z ujednéni této smlouvy nérok na smluvni pokutu,
nebo jinou majetkovou sankci viléi zhotoviteli, je objednatel oprévnén zapoéist tuto
ééstku na ééstku fakturovanou zhotovitelem.

ODDiL VI - PROVADENi DiLA
V|.1 Zhotovitel vyvési min. 14 kalendafnich dni pfed zahéjenim praci ptsemné oznémeni o

provédéni praci, které umisti na viditelném misté na veékerych vstupnich dvefich do
prisluéné budovy (v oznameni musi b9t uveden termin zahéjeni praci a jejich
specifikace, nézev poskytovatele a jméno zodpovédné osoby poskytovatele
suvedenim tel. kontaktu). V pfipadé nezpfistupnéni bytu 6| nebytového prostoru
néjemci v prvnim terminu vyvési Zhotovitel opétovné oznémeni o néhradnim terminu
provédéni praci, které umisti pfimo na dvefe jednotlivych nezpfistupnénizch bytfi a
nebytovych prostor. fipadé, 2e ani p0 opakované vyzvé zhotovitele néjemci o
zpfistupnéni bytu, nebytového prostoru, neumoini néjemce vstup do bytu, nebytového
prostoru je Zhotovitel tuto skuteénost povinen neprodlené oznémit objednateli.

V|.2 Zhotovitel vyhotovi montéini protokol ve 3 vyhotovenich (1 x pro objednatele, 1 x pro
zhotovitele, 1 x pro néjemce) ktery musi obsahovat min. tyto L'Idaje: pfijmeni/obchodni
jméno néjemce véetné adresy, é.bytu/ é.nebytového prostoru, vyrobni éisla a stavy
demontovaného a nové namontovaného vodoméru, data vymény, informace o
povinnostech néjemce (uiivatele) vodoméru, potvrzeni funkénosti vodoméru a
skuteénosti, ie V prflbéhu montéinich praci nebylo poékozeno ani odcizeno iédne
zafizeni v byté/nebytovém prostoru, podpis pracovnika. Tyto montéini protokoly bude
Zhotovitel pfedévat objednateli prflbéiné.
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Vl.3 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v daléim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi a objednatel do 2 pracovnich
dnfi 0d doruéeni vyzvy préce pfevezme nebo se k nim vyjédfi. Pokud se objednatel
nedostavi ani na telefonickou vyzvu a neodpovi na vyzvu, je Zhotovitel oprévnén
provést jejich zakryti a pokraéovat v provédéni dila. Nevyzve—li Zhotovitel objednatele
ke kontrole a provéfeni praci dle véty prvni tohoto odstavce, je povinen na iédost
objednatele odkryt préce, které byly zakryty nebo které se staly nepfistupnymi, na sIj
néklad.

Vl.4 Zhotovitel v plné mife zodpovidé za poiérni ochranu, bezpeénost a ochranu zdravi
véech osob v prostoru staveniété a zabezpeéi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomOckami. Déle se Zhotovitel zavazuje dodriovat hygienické pfedpisy.

Vl.5 Veékeré odborné préce musi vykonévat pracovnici zhotovitele nebo jeho
subdodavatelfi majici pfisluénou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikfi je
Zhotovitel na poiédéni objednatele povinen pfedloiit.

Vl.6 Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodriovat veékeré CSN a bezpeénostni pfedpisy,
veékeré zékony a jejich provédéci vyhlééky, které se tykaji jeho éinnosti. Pokud
poruéenim téchto pfedpisCI vznikne jakékoliv ékoda, nese veékeré vzniklé néklady
Zhotovitel.

V|.7 Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti krédeii a daléim ékodém do doby pfedéni dila
objednateli.

Vl.8 Zhotovitel je povinen byt pojiétén proti ékodém zpflsobenjm jeho éinnosti véetné
moinych ékod pracovnikil zhotovitele. Stejné podminky je Zhotovitel povinen zajistit u
svych subdodavatelfil. Doklady o pojiéténi je povinen na poiédéni pfedloiit objednateli.

Vl.9 Pokud éinnosti zhotovitele dojde ke zpfilsobeni ékody objednateli nebo jinych subjektCI
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zékone, CSN
nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez
zbyteéného odkladu tuto ékodu odstranit a neni-Ii to moiné, tak finanéné uhradit.
Veékeré néklady s tim spojené nese Zhotovitel.

ODDiL VII — PREDANi DiLA

VII.‘| Smluvni strany se dohodly na prfilbéiném pfedévéni dila ( pfedévéni montéinich
protokolfil).

V||.2 Zhotovitel je povinen pisemné oznémit objednateli nejpozdéji 5 pracovnich dnfl
pfedem, kdy bude celé dilo pfipraveno k odevzdéni. Objednatel je pak povinen
nejpozdéji do 3 pracovnich dnfl od terminu stanoveného zhotovitelem zahéjit pfejimaci
fizeni a fa'dné v ném pokraéovat.

VII.3 Jestliie Zhotovitel oznémi objednateli, ie je dilo pfipraveno k odevzdéni a pfi
pfejimacim fizeni se zjisti, 2e dilo neni podle podminek smlouvy ukonéeno nebo
pfipraveno k odevzdéni, je Zhotovitel povinen uhradit objednateli veékeré na'klady s tim
vzniklé.

V||.4 O prfibéhu pfejimaciho fizeni pofidi objednatel zépis, ve kterém se mimo jiné uvede i
soupis vad a nedodélkfl, pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich odstranéni. Pokud
objednatel odmité dilo pfevzit, je povinen uvést do zépisu svoje dfivody.
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Vll.5 Dilo je povaiovéno za ukonéené po ukonéeni véech praci uvedenych v této smlouvé,
pokud jsou ukonéeny fédné a véas. Pokud jsou v teto smlouve pouiity terminy
ukonéeni dI'Ia nebo den pi'edéni, rozumi se tim den, ve kterém dojde k podpisu
pfedévaciho protokolu.

Vll.6 Objednatel mé prévo pfevzit i dilo, které vykazuje drobné vady a nedodélky, ktere
nebréni uiivéni dila. V tom pfipadé je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a
nedodélky v terminu uvedenem v zépise o pfedéni a pfevzeti dila. Pokud zhotovitel
neodstrani veékeré vady a nedodélky v dohodnutém terminu, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vyéi 0,5 % z ceny praoi na odstranéni dané vady nebo
nedodélku za kazdy den prodleni. Objednatel neni povinen pfevzit dilo vykazujici vady
nebo nedodélky brénici uiivéni.

Vll.7 Zhotovitel je povinen v piiméiené tIté odstranit vady nebo nedodélky i kdyi tvrdI', 29
2a uvedené vady a nedodélky neodpovidé. Néklady na odstranéni v téchto spornych
pfipadech nese a2 do rozhodnuti soudu zhotovitel. Nenastoupi-li zhotovitel k
odstranéni vad a nedodélkCI v pfiméfené tIté podle povahy vad nebo nedodélkii,
nejpozdéji véak do 5 pracovnich dnCI po pisemném oznémeni objednatele, sjednévaji
obé strany smluvni pokutu ve vyéi 1.000 K6 za kaidy den, 0 ktery zhotovitel nastoupi
pozdéji.

ODDlL VIII — ZARUKA
Vlll.1 Zhotovitel poskytuje zéruku na dI'lo a to na metrologické vlastnosti na oelé ovéfovaci

obdobi tj. 5 let na vodoméry, na bateria radiomodulu 5 let, 10 let na radiomoduly a 5 let
na odeéitaci pochCIzkovou sadu. Zéruka poéiné béiet dnem pfevzeti dila
objednatelem.

Vlll.2 Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10 pracovnich dnCI po obdrieni reklamace pisemné
oznémit objednateli, zda reklamaci uznévé, jakou tItu navrhuje k odstranéni vad neoo
zjakjch dCIvodCI reklamaci neuznévé. Pokud tak neuéini, mé se 2a to, ie reklamaci
uznévé.

\llll.3 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené k odstranénl' reklamované vady, nejpozdéji
véak do 5 pracovnich dnCI po obdrzeni reklamace, a to i vpfipadé, 2e reklamaci
neuznévé. Pokud tak neuéini, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu 500 Kc": za
kaidy den, 0 ktery nastoupi pozdéji. Objednatel mé i pfes sjednanou pokutu nérok na
pfipadnou néhradu ékody a uélého zisku. Néklady na odstranéni reklamované vady
nese zhotovitel i ve spornych piipadech a2 do rozhodnuti soudu. V piipadé havérie
zapoéne zhotovitel s odstranénim vady bezodkladné, tj. do 24 hodin od jejiho
oznémeni, pokud se strany nedohodnou jinak.

V|||.4 Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zéruéni tIty, pfiéemi i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den za'ruéni tIty se povaiuje za véas uplatnénou.
Objednatel je povinen zaslat reklamaci na adresu uvedenou v zéhlavi této smlouvy.

V|||.5 Zhotovitel odstranl' reklamované vady v technologicky nejkratéi tIté, nejdéle véak do 5
pracovnich dnCI po nastoupeni k odstranéni reklamované vady, a to i v pi'ipadé, 2e
reklamaci neuznévé. LhCItu uvedenou ve vété dfivéjéi lze prodlouzit jen na zékladé
pisemného oznémeni zhotovitele s odCIvodnénim, 2e vadu odstranit vtomto terminu
nelze a po nésledné pisemné dohodé obou stran, ve které bude uréen termin
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odstranéni reklamované vady. Nebude—li reklamované vada odstranéna ve Ihflté
uvedené vtéto smlouvé nebo vdohodé o prodlouieni terminu k odstranéni, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu 500 Kc": za kaidy den, 0 ktery se
prodlouii termin odstranéni, neprokéie-li dilvod jeho prodlouieni.

V|||.6 Nenastoupi-Ii zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 30 kalendéf‘nich dni] p0
obdrieni pisemné reklamace objednatele, je objednatel oprévnén povéf'it odstranénim
vady jinou specializovanou osobu. Veékeré takto vzniklé néklady uhradi objednateli
zhotovitel.

V|||.7 Prokéie-Ii se ve spornych pfipadech, 2e objednatel reklamoval neoprévnéné, tzn., ie
jim reklamované vada nevznikla vinou zhotovitele a 2e se na ni nevztahuje zéruéni
Ihfilta, resp. 2e vadu zpfilsobil nevhodny'm uZiva’nim dila objednatel apod., je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli veékeré, jemu v souvislosti sodstranénim vady vzniklé,
néklady.

ODDiL IX — ZMENA A 2.41l SM LOUW
IX.1 Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenYm ujednénim vyslovné

nazvanym ,,Dodatek ke smlouvé“. Jiné za'pisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy
nepovaiuji.

IX.2 Nastanou-Ii u nékteré ze smluvnich stran skuteénosti brénici fédnému plnéni této
smlouvy, je povinna to ihned bez zbyteéného odkladu oznémit druhé smluvni strané a
vyvolatjednéni zéstucI oprévnénjch k podpisu smlouvy.

IX.3 Chce-li nékteré ze smluvnich stran od této smlouvy odstoupit na zékladé ujednéni z
této smlouvy vyplyvajicich, je povinna svoje odstoupeni pisemné oznémit druhé
smluvni strané s uvedenim terminu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupeni
musi byt déle uveden dilvod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a pfesné citace
toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opravfiuje. Bez téchto néleiitosti je
odstoupeni neplatné. Smluvni strany si sjednévaji jako dflvod pro odstoupeni
objednatele od této smlouvy:

- nedodrzeni cen stanovenych touto smlouvou,
- dodéni nekvalitnich vyrobkfi a materiélfil (bez atestu).

IX.4 Nesouhlasi—Ii jedna ze smluvnich stran s dfivodem odstoupeni druhé smluvni strany
nebo popiré—Ii jeho existenci, je povinna to pisemné oznémit nejpozdéji do 10
kalendéfnich dnfl po obdrieni oznémeni o odstoupeni. Pokud tak neuéini, mé se za to,
2e 5 dfilvodem odstoupeni souhlasi.

|X.5 Dojde—Ii kukonéeni této smlouvy na zékladé platného odstoupeni nékterou ze
smluvnich stran, pak povinnosti obou smluvnich stran jsou nésledujici:

- zhotovitel provede soupis véech provedenych praci ocenény dle zpfisobu, kterSIm
je stanovena cena dila,

- zhotovitel provede finanéni vyéisleni provedenych praci, poskytnutych za’loh a
zpracuje ,,konec':nou fakturu“.

IX.6 Objednatel je oprévnén bez souhlasu zhotovitele pfevést svoje préva a povinnosti z
této smlouvy vyplyvajici na jinou stranu. Zhotovitel je oprévnén pfevést svoje préva a
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povinnosti z této smlouvy vypIS/vajici na jinou stranu pouze s pisemnYm souhlasem
objednatele.

ODDI'L x — zAvERECNA USTANOVENi
X.1 Prévni vztahy mezi smluvnimi stranami neupravené znénim této smlouvy se fidi

pfisluénYmi ustanovenimi zékona 6:. 89/2012 8b., obéansky zékonik.

X.2 Objednatel si ve smyslu zékona é. 134/2016 8b., 0 zadévéni vefeach zakézek, ve
znéni pozdéjéich pfedpisfl, vyhrazuje prévo zvefejnit v zékonem stanovenYch Ihfltéch
Uplné znéni uzavfené smlouvy, véetné jejich pfipadnYch zmén a dodatkf’J, déle
skuteénou vyéi Uplaty za plnéni této zakézky a seznam subdodavatelfl, jimi dodavatel
za plnéni subdodévky k pfedmétné vefejné zakézce uhradil vice nei 10% z ceny této
vefejné zakézky.

X.3 Zhotovitel bere na védomi, 2e smlouva bude uvefejnéna v registru smluv. Smluvni
strany se dohodly, 2e sprévci registru smluv tuto smlouvu kuvefejnéni zaéle
Objednatel. Tato povinnost se tyké i véech dodatkfl této smlouvy uzavfenYch
v budoucnosti.

X.4 Oprévnéni zéstupci stran prohlaéuji, 2e smlouvou na dflkaz souhlasu s jejim obsahem
potvrzuji svymi vlastnoruénimi podpisy.

X.5 Smlouva je vyhotovena ve 3 vytiscich, zniché Objednatel obdréi 2 vyhotoveni a
Zhotovitel obdrii 1 vyhotoveni.

X.6 Uzavfeni této smlouvy bylo schvéleno na 110. schf'Jzi Rady statutérniho mésta Tfince
dne 28.03.2022 usneseni éislo 2022/3515 nadpoloviéni vétéinou hlasfl véech élenfl
rady mésta.

X.7 Nedilnou souéésti této smlouvy jsou jeji pfilohy:
- pfiloha 6:. 1 - Technické zpréva ( pfesné specifikace dodévanyIch vyrobkfl)
- pfiloha 6:. 2 - Seznam objektfl s uvedenim poétu jednotlivych typfl ménénYch

vodomérfl

VTFinci \/..........

Za objednatele: Za zhotovitele:

KNLJI. VBl'd VaIKOVSK'd Ing. KaueK OUIIIOVSKy

primétorka jednatel
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