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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 ,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,občanský zákoník")

Článek l
SMLUVNÍ STRANY

l. Objednatel
Sídlo
IČO
DIČ
Za stoupený

.
.
.

.

Bankovní spojení :
Čísla účtů :
Telefon :
Fax :
Podatelna :
IDDS :

(dále jen ,,objednatel")

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
Jana Palacha 1970,272 O! Kladno
70885371
CZ70885371 -neníplátceDPH
brig. gel1. Ing, Miloslavem Svatošem, ředitelem Hasičského záchranného sboru
Středočeského kraje, vrchníin ra dou
Česká národníbanka,Praha l

Ill

dz4aa73

Za objednatele je ve věcech technických týkajících se předmětu smlouvy oprávněn jednat:
mobil: , e-mail:

Osoba pověřená kontrolou plnění díla:
mobil: , e-mail:

a

2, Zhotovitel
Sídlo
IČO
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Telefon
E-mail
IDDS

: Jaroslav Paur
: Pozdeň 108,273 76 Pozdeň
: 74486373
:
: Komerční banka, a .s.
:
:
:
: rtzdg3

Živnostenská oprávnění vydaná Městským úřadem slaný dne 11.4. 2007

(dále jen ,,zhotovitel")

Za zhotovitele je ve věcech technických oprávl1ěnjednat:
mobil: , e-mail:

Článek 2
PŘEDMĚT SMLOUVY

l. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo: ,,Oprava vozidla YEA L2 FORD RANGEK
(dále též ,,předmět díla") a objednatelse zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj ujednanou
cenu díla.

2. Předmět díla je dislokován na stanici HZS StředoČeského kraje Rakovník, Dukelských hrdinů 2502, 269 01
Rakovník (dále též ,,místo dislokace").
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3, Přesná specifikace díla je uvedena v cenové nabídce zhotovitele ze dne 20. 4. 2022, která je přílohou č. ] této smlouvy
o dílo. Cílem realizace díla je uvedení vozidla YEA L2 FORD RANGER, do plně provozuschopného
stavu, čímž bude zajištěna bezproblémová předpisová provozuschopnost, běžný a neomezený výkon tohoto vozidla.

4. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že dílo je na základě shora uvedené specifikace dostatečně určitě
a srozlllnitelně vymezeno, zejména co do uniístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho
realizaci dodržet.

5. Zhotovitel garantuje, že se detailně seznámil s veškerou potřebnou dokunientací a precisně se seznáinil rovněž s
předmětem a rozsahem díla, jakož i stavem daného vozidla a prohlašuje, že cena je kalkulována profesionálem a
odbomíkeni v předmětlléln oboru, jakož i ve srnyslu § 5 a § 2950 občanského zákoníku, jako úplná s podnikatelským
rizikem plynoucím z nutnostirealizovatběžné vícepráce, se kteiýmiměl nebo mohlpočítat zkušený profesionálv oboru,
a které jdou k tíži zhotovitele. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je odborně způsobilý k realizaci předmětu smlouvy a
disponuje všemi povoleníni j, dokumenty, rozhodllutílni apod., které pro danou činnost vyžaduje právní řád ČR a
nortnativní předpisy. , ,

6. V případě, že zhotovitel při provádění díla zjistí nezbytnost opravy ve větším rozsahu, než je stanoveno, je 11eprod]ene
povinen o této skutečnosti prokazatelně hifonnovat kontaktní osobu a započaté práce na
provádění opravy přerušit do doby vyjádření objednatele (výslovný písemný souhlas objednatele). Za dodatečné práce
lze pokládat pouze takové práce, které jsou objektivně doložené, nezbytné k provedení díla čillvedeni vozidla VEA L2
FORD RANGER, do plně provozuschopného stavu a které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly
předvídatelné před zpracováním cenové nabídky kalkulované odborníkem v oboru, V této informaci je zhotovitel
povinen uvést soupis předpokládaných změii, tyto změny ocenit a podat infonna clo dopadu dodatečných prací na tennín
phiění. Provedení dodatečných prací musí být písemně odsouhlaseno zástupcem objednatele a musí být sepsá n dodatek k
této smlouvě o dílo.

7, Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno v I. jakostní kvalitě a bude odpovídat platným právním, technickým,
bezpečnostníni, ekologickým a oborovýin nonnám, předpisům požární ochrany, interní dokunientaci k technickýin
listům (dle SIAŘe GŘ), vyhlášce č, 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších
předpisů, ČSN, ČSN EN a dále předpisům pro provoz na pozemních konllll]ikacích, sihiiční provoz, dopravní právo
včetně prová děcích předpisů a technických norem včetně norem evropského práva apod, Požaduje-li zvlá Stni nebo
norinativní předpis zvíá Stni poZa davek čidokument, musí být součá stí předání díla splnění předmětn ého p o žadavku či
dodání předmětného dokuinentu.

8. Dodávané materiá [y a díly, jakož i materiá ty určené pro prováděné práce, se zhotovitelzavazuje dodat nové, nep oužité,
certifikované, homologované, nerepasované, kalibrované, odpovídajíci platným právním, technickým,
bezpečnostním, hygienickým, požárníin a oborovým normám a předpisům, včetně dokladů a certifikátů v českém jazyce.

Článek 3
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

l. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:
- termín dokončení a předání předmětu díla: do 29. 7. 2022

2, Pokud zhotovitel připraví dílo k odevzdání před sjednaným terinínem, zavazuje se objednatel převzít toto dílo
v nabídnutém zkrácenéni tennínu při dodržení všech ustanovení této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje, Že dokončené dílo bez vad a nedodělků převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
4. Místem plnění je provozovna zhotovitele na adrese: Pozdeň 108, 273 76 Pozdeň. Přesun vozidla umístěného v místě

dislokace na provedení díla do místa plnění a zpět po realizaci díla provádí na své náklady objednatel, Přesun vozidla do
místa plnění bude objednatelem na jeho náklady uskutečněn nejpozději do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti této
snilouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jina k.

5. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol či jiný odpovídající doklad podepsaný zá stupciobou smluvních
stran, kteiý bude přílohou faktury (daňového dokladu).

Článek 4
CENA DÍLA

l, Cena za dílo podle ČI, 2 (a piilohý č. l) byla sjednána jako cena maximáhií a konečná a činí:

a) Cena bez DPH b) DPH 21 % C) Cena s DPH
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1.1 Cena díla celkem (v KČ) 76 988,61 KČ 16 167,60 KČ 93 156,21KČ

1.2 Cena díla celkeľľl s DPH slovy ,,Devadesáttřihsícejednostopadesátšest korun českých 21/100"

Článek 5
PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

l. Fakturu (daňový doklad) na zaplacení dohodnuté ceny díla vystaví zhotovitel po řádném předání a převzetí díla
objednatelem a zašle elektronicky ve strukturovaných datových formátech dle usnesení vlády č. 347/2017 nebo ve
fomiátu pdf do datové schránky objednatele, popřípadě na e-ma ílovou adresu: z e-ma ílové adresy
zhotovitele: nebo v listinné podobě do sídla objednatele. Faktura (daňový doklad) je
splatná do 21 kalendářních dnů ode dne jej ího prokazatelného doručení objednateli. Fakturační adresa bude sídlo
objednatele,

2. Faktura bude vystavena zhotovitelem po protokolárním předání úplného a bezvadllého díla a musí 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 dle zákona Č. 563/1991 Sb., o účetnictví,ve znění
pozdějších předpisů,

b) následující označení objednatele: Hasičský záchra nný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01
Kladno,lČO: 70885371,

c) popis předmětu díla a plnění,
d) úplné bankovní spojení zhotovitele včetně čísla účtu,
e) faktura musí být v souladu s ČI. 4 smlouvy (úhrada ceny díla se uskuteční v české měně, nlezibankovní|n

převodem mezi bankou objednatele a bankou zhotovitele z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v záhla ví
této smlouvy; v případě platby na zahraniční účet jdou veškeré platby a poplatky k tíži zhotovitele).

3, Pokud faktura nebude mít náležitostidle výše uvedených zákonů,bude obsahovat neoprávněně fakturované l? o ložky či
chyby, nebo bude vystavena na částku, která je v rozporu s ČI. 4 odst, l pododst. 1.1 písni. C) této sinlouvy, může ji
objednatel vrátit zpět zhotoviteli k opravě nebo doplnění. Nová lhůta splatnosti v délce 21 kalendářních dnů potom
začíná běžet dnem prokazatelného doničení opravené nebo doplněné faktury.

4. Faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené prá vnhnipředpisy, vyčíslení zvlá St' ceny bez DPH,
zvlášt' DPH v % a cenu včetně DPH. Součástí faktuíy musí být položkový soupis použitého materiálu včetně jeho
ocenění (cena za kus, cena za počet kusů celkem) a soupis oceněných prací (cena za hodinu, cena za počet hodin
celkem).

5. Faktura musí býtprokazatehiě doručena objednateli nejpozději do 14 dnů od předání díla,
6. Jakákoliv zá loha, aniůhrady za vícepráce či vícenáklady, se nepřipouští,

Článek 6
ZÁRUČNÍ DOBA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

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 sinyslu § 2619 odst. l ve vazbě na § 2 113 a násl. občanského zákoníku objednateli záruku za
jakost díla spočívající v tom, že dílo, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty, bude po záručllí dobu způsobilé
k sesmluvněnému a v zadávacích podininkách stanovenému účelu, a jinak není-li smlouvou či zadávacíinipod m ínkami
stanoven speciální požadavek, tak alespoň obvyklému pro předmět díla a zachová si sesmhívněné či v zadávacích
podmínkách stanovené vla stnosti, nejsou-li vyhrá zeny speciá hiě, pak obvyklé vla stnosti,

3. Zhotovitel odpovídá za vady,které má dílo v době jeho předání objednateli nebo v záruční době.
4. Zámka za jakost díla na dodaný materiálse sjednává na dobu 24 měsíců a na prácina dobu 6 měsíců od řádného převzetí

dokončeného díla nebo odstranění vad a nedodělků. Uvedená lhůta je stanovena pro uplatnění práva z vadného pln ění i
záruky za jakost a po celou dobu lhůty jde důkazní břenieno k tíži zhotovitele.

5. Veškeré náklady objednatele spojené s uplatněníni práv z vadného phiění či záruky lvčetně záruky za jakostl jdou plně
k tíži zhotovitele. Objednatelje oprávněn nárok na náhradu nákladů uplatnit do jednoho roku od jeho zjištění a zhotovitel
je povinen jej proplatit ljednoměsíční lhůta uvedená v § 1924 občanského zákoníku se nepoužijel.
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6. Odstranění vad díla a dalších reklamací bude zhotovitelein zajištěno v přitněřené lhůtě odpovídající jejich povaze,
nedohodnoll-li se strany jinak, budou vady odstra něny nejpozději do 14 kalendářních dnů od jejich oznániení.
Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady do 14 kalendáíních dnů od jejich oznámení, nebo v terniínu dohodnutém
s objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněníin vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí
objednatehzhotovitel, Objednateluplatňuje reklainaciu zhotovitele forinou e-nia ílové zprávy na elektronicko u a dresu :

; zhotovitel je povinen přij ctí zprá vy objednateli potvrdit.

Článek 7
SMLUVNÍ POKUTY

l. Za nedodržení teimínu dokončení a předání řádně a bezvadně provedeného díla nebo nedodržení lhůty pro odstranění
vady v zániční dobč uvedené v ČI. 6 odst. 6 této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli srnluvl1í pokutu ve výši 0,2 %
z ceny díla celkem včetně 21 % DPH uvedené v ČI. 4 odst. l pododst. 1.1 písm. c) za každý,i započatý den prodlení.

Člá riek 8
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

l. Od snilouvy lze písemně odstoupit zejména v případě podstatného porušení smlouvy.
2. Smluvní stra ny poklá dají za podstatné porušení smlouvy zejména:

a) zhotovitelje v prodlení se zahájením čidokončenírn prací o více než l týden (není plněno řádně či včas),
b) prová děné prá cc jsou i přes upozornění objednatele prová děny nekvalitně,
c) dílo není reahzováno v souladlľ s ljodnúnkalnitéto smlouvy,
d) neodstraněni vad díla ve lhůtě dle ČI. 6 odst. 6 této smlouvy.

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže bylo vyhlášeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele,
nebo hrozí-li mu úpadek, exekuce apod.

4. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odst oupit od této
smlouvy druhé sinluvní straně.

Článek 9
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

l. Vznikne-li objednateli nebo třetí osobě vadou díla nebo v důsledku porušení sinluvních povinností ze strany zhotovitele
Škoda na majetku, odpovídá zhotovitel za škodu v plném rozsahu, a to za každou škodu či za více škod spolu
souvisejících.

2. Vznikne-h objednateli nebo třetí osobě va dolľ díla nebo v důsledku porušení sniluvních povinností ze strany zhotovitele
škoda na zdraví, nebo dojde k usmrcení, odpovídá zhotovitel za škodu v neolnezenéln rozsahu a je povinen nahradit
škodu v jakékoli výši (finanční liniit uvedený v ustanovení § 2939 odst. 3 občanského zákoníku je tímto ujednáním
vyloučen).

Článek 10
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

l. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o
zvlá Štních podmínkách účinnosti někteiých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv) Idá le jen "zákon č. 340/201 5 Sb."l nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeného zákonem
Č. 340/2015 Sb.

2. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákoneni č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních Udaju, a podle
Nařízení Evropského parlanientu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislo stí
se zpra covál1ím osobních lidaju a o volném pohybu těchto Udaju a o zrušení siněrnice 95/46/ES (obecné nařízení o
ochraně osobních údajů).

3, Právní vztaliy založené touto smlouvou a na jejím základě se řídí českým právem, zejména příslušnýini ústa novenínii
občanského zákoníku, a kogentnílniustanovel)ínlipl'ávního řádu ČR, která dopa dají na rea lizacipředmět ného díla,

4. Sniluvní strany se zavazují veškerou komunikaci provádět pouze v českém jazyce; všechny písemnosti, dokumenty,
návody, faktuiy, dodatky, certifikáty,prohlášení o shodě apod. budou výhradně v Českém jazyce,

5. Tuto smlouvu lze rněnit, doplňovat či zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to píselnllýnli dodatky číslovanými
vzestupnou řa dou; jiná ujednání jsou neplatná,
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6. Tato smlouva je podepsána vlastnoničně nebo elektronicky. Je-li smlouva podepsána vlastnol1lčně, je vyhotovena ve
třech (3) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a zhotovitel jeden (l) stejnopis.
Je-li smlouva podepsána elektronicky,je podepsána pomocí uznávaného elektronického podpisu.

7, Vlastníkem díla je od počátku po celou dobu objednatel. Nebezpečí škody, zničení, poškození či odcizení předmětu díla
či předané techniky nese zhotovitelod zahájení phiění díla do jeho předání v místě plnění bez vad a lledodělků.

8. Zhotovitel bere na vědomí povinnost smluvních stran uveřejnit uzavřenou smlouvu v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb.; tuto smlouvu uveřejní objednatel. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy a
prolila šuje, že skutečnosti v ní uvedené nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních
předpisů.

9. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, čímž se vylučuje
aplikovatehiost § 1765 odst. l občanského zákoníku.

10. Nedílnou součásttéto smlouvy tvoří:
Příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele ze dne 20. 4. 2022
V pňpadě rozporu mezi přílohou č. l a touto smlouvou o dílo platí ujednállí obsažená ve smlouvě o dílo.

V Pozdění . 12, OL 2ůzzV Kladne

Jaroslav Pa '

za objednatele:

brig. gen. Ing. Miloslav Svatoš
ředitel HZS Středočeského kraje

. vrrhnĹrada
Ceská repub|ika

Hasičský zácM'anný sbor
Středočeského kraje
Jana Palächa 197Q

272 01 K|adno
. 2
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liŠ
Doc/aj'(l/el:

,Jároslav Paur
Pozdeň 108
27316

IČO: 74486373

P/'O)'OZO\'/l(l:

Nabídkový list
Doklad číslo (in/eřni)

Datum \!ys/(l\}en/ (lo/(/((clll:

10970
20.4,2022

DIČ: ()(/l)ěr((/e/:
Hasičský záchranllý sbor ,Středočeského kraje
Jana l'alacha 1970

banka:
číslo účtu:
1BAN:
,SWIFT:
telefon:
emciil::
web::

0100 IČO: 10885371 DIČ: C7.70885371

7)p j'omt:
Ford Ranger

VIN: RZ:

základ
35&94,41

)8541,32
)250,00
821,49
340,50
475,00

1182,00

7899,00
64,00

700,00
1200,00
2082,50

793,39
245,00

5500,00

Naje/é km:

název

vstřiková*

tl}rbodlny¢l)a(llo Garelt

Kon(r.+ přczk.4 ks vstřikovačů

Vzduchový filtr F1L'I'RON

Kabil)o\'S' filtr F1L'I'RON

Sa(]a-č|ánck/těsl).vL-olejfiltr

fíl(r pnliva Ranger

kiyt ventilového vika originál

Tčsnčnl trubky turba

diagnostika Ford
.kalibrace kodovani VSTŘIKOVAČŮ

Mo(oro\ý olej 5W30A5

sl)oj.n)at.

pro-tec

práce

l))l)ožs(\'j/ nij Moc/mj cena/n)j %s1

4,00 ks 11217,00 8973,60 20

|,00 ks 20395,45 18541,32 JO

1,00ks )250,00 1250,00 O

1,00 ks 821,49 821,49 O

1,00 ks 340,50 340,50 O

1,00 ks 475,00 475,00 O

1,00 ks 1182,00 1182,00 O

1,00 ks 7899,00 7899,00 O

1,00 ks 64,00 64,00 O

1,00 ks 700,00 700,00 O

!,00 ks 1200,00 1200,00 O

8,501 245,00 245,00 O

800,00 ks 0,99 0,99 O

1,00 ks 245,00 245,00 O

10,00 hod 550,00 550,00 O

OPIl sazba

7537,83 21

3893,68 21

262,50 21

172,51 21

71,50 21

99,75 21

248,22 21

1658,79 21

13,44 21

147,00 21

252,00 21

437,32 2!

)66,61 21

51,45 21

1155,00 21

Práce ce!l:em (bez DPH):
Materiál celkem (bez DPH):

7400 Celkem \° KČ:
69588,61

prodcjnl cena

43432,24

22435,00

1512,50

994,00

412,00

574,75

)430,22

9557,79

77,44

847,00

1452,00

2519,82

960,00

296,45

6655,00

93156,21 l

sazba DPH základ DPH cclkan

21 21,00 76988,61 16167,60 93156,21

Razílkoapod,,is:

S(rál)l¢[l l z l
\,(.}ll,\!|!.",l |!|,'\i'()


