
SMLOUVA O DÍLO 
A OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Číslo zhotovitele: 

"Dodávka a montáž klimatizačních jednotek do kanceláří Vikýřovice" 

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občans,:ý zákoník 
(dále jen "občansh.i' zákoník") mezi následujícírnismluvnírni stranami: 

Ob jed n a tel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, 
se sídlem: Lipenská 120, 772 II Olomouc, 

a 

zapsaná v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100, 
zastoupená: Ing. Drahomírem Babničem, ředitelem 
osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

IČO: 70960399 
DIČ: CZ 70960399 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

tel: 

Z hot o v i tel: Pavel Cakirpaloglu 

se sídlem: 

kontah.1:ní adresa: 

Zápis vOR u ..................................... . 

IČO: 10024816 DIČ: CZ

Telefon: e-mail: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:

Prováděním díla pověřena organizační jednotka: 

............ " ................................................... . 
ve věcech smluvních oprávněn kjednání: 

Pavel Cakirpaloglu 

ve věcech techníckých oprávněn k jednání: 

Pavel Cakirpaloglu 

1. Předmět smlouvy 
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SMLOUVA O DÍLO
A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Číslo zhotovitele:

VV IV! ľV

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 Zákona Č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník
(dále jen „občanský zál-coník“) mezi následujícimìsmluvnímì stranami:

Objednatelz

a

Zhotovitel:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková Organizace,
se sídlem: Lipenská 120, 772 11 Olomouc,
Zapsaná v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100,
zastoupená: Ing. Drahonıírem Babničem, ředitelem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

IČO: 70960399
DIČ; cz 70960399
bankovní Spojení:
číslo účtu:
tel:

Pavel Cakirpaloglu
se sídlem:
kontaktní adresa:
Zápis v OR u .................................... ..
IČO; 10024816 Dićz CZ
Telefon: e-mail:
Bankovní spoj ení:
Čisıø účżnz
Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
Pavel Cakirpaloglu
ve věcech technických oprávněn k jednání:
Pavel Cakìrpaloglu

1. Předmět Smlouvy

Srnııa 1 (celkem 4)



I. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele k řádnému provedení díla, jak je toto níže specifikováno. 

"Dodávka a montáž klimatizačních jednotek do kanceláří Vikýřovice" 

2. Dílo spočívá kompletní dodávce a montáži klimatizačního zařízení pro kancelářské prostory administra
tivní budovy SSOK Vikýřovice, Ztracená 684. Jedná se o II vnitřních klimatizačních jednotek - jednotlivé 
SPLIT soustavy a jejich zprovoznění do plně funkčního chodu. 
a. Vnitřní jednotky budou zavěšeny v jednotlivých místnostech nade dveřmi nebo dle požadavků zadava

tele. 
b. Propojovací potrubí kabeláže a odvod kondenzátu budou vedeny průrazy ve stropě. 
c. Odvod kondenzátu bude řešen pomocí čerpadla kondenzátu, vyveden do půdního prostoru a odveden do 

společného odpadu v kotelně. 
d. Venkovní jednotky pro kanceláře Č. 210-218 budou umístěny na půdě administrativní budovy. 
e. Venkovní jednotky z místnosti Č. 107 a 112 budou umístěny na stojanech před fasádou objektu. 
f. Klimatizační jednotky budou připojeny na stávající elektrický rozvod. Vývod do půdních prostor je za

jištěn zadavatelem včetně podpůméhorozvaděče (9 ksjistič IIIOC). 
3. Další požadavky na provedení díla: 

a. Zhotovení a předložení projektu skutečného provedení dodávky, 
b. kompletní klimatizační zařízení musí být sestaveno z nových výrobků, 
c. součástí zařízení bude dálkové ovládání, 
d. délka záruční doby min. 24 měsíců na veškeré provedené práce a použitý materiál, 
e. uchazeč předloží s nabídkou i návrh servisní smlouvy (zadavatel si vyhrazuje právo tuto smlouvu 

s vítězným uchazečem neuzavřít. Smlouva bude uzavřena pouze v případě, že pro investora bude vý
hodná). 

f. Součástí dodávky jsou také stavební úpravy nutné k instalaci klimatizace: 
- zednické zapravení, 
- odvoz veškerého vybouraného materiálu vč. uložení na skládku zajistí zhotovitel, 
- při předání bude provedeno proškolení obsluhy, 
- dodavatel do jednotkových cen zohlední veškeré své náklady spojené s dodávkou a montáží, 
- objednatel upozoriíuje, že práce budou prováděny za plného provozu administrativní budovy a 

zhotovitel musí minimalizovat omezení jejího fungování, 
g. dodávka bude obsahovat nutné ochranné prostředky, aby nedošlo v průběhu provádění poškození či 

škodám na stávajícím vybavení budovy, 
h. dodavatel zajistí nezbytné zakrytí nábytku a zařízení, aby nedošlo kjeho poškození během montážt; 
I. po dokončení montáže klimatizace provést úklid místa realizace. 

4. Při předání funkčního zařízení je požadována následující dokumentace: 
a. návod k obsluze a údržbě v českém jazyce, 
b. záruční list, záruční a servisní podmínky, 
c. prohlášení o shodě, 
d. zápis o převzetí (dodací list). 

5. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. 

2. Doba plnění 
Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo objednateli nejpozději do $/?:. ť..ft?'b 

3. Cena díla 
I. Cena díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou a zadávacími podmínkamia je stanovena dohodou 
smluvních stran a činí: 

Cena celkem bez DPH 
DPH 21% 

Celková cena díla vč. DPH 

407058,- Kč 
85482,- Kč 

492540, - Kč 

SU"IonI 2(cc!hm-l) 

1. Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele křádnému provedení díla, jak je toto níže specifikováno.

„Dodávka a montáž klimatizačních jednotek do kanceláří Vikýřovice“

2. Dílo spočívá kompletní dodávce a montáži klimatizačního Zařízení pro kancelářské prostory administra-
tivní budovy SSOK Vikýřovice, Ztracená 684. Jedná se O 1 1 vnitřních klimatizačních jednotek -jednotlivé
SPLIT soustavy a jejich zprovoznění do plně funkčního chodu.
a. Vnitřııí jednotky budou Zavěšeny vjednotlivých místnostech nade dveřmi nebo dle požadavků zadava-

tele.
b. Propojovací potrubí kabeláže a odvod kondenzátu budou vedeny průrazy ve stropě.
c. Odvod kondenzátu bude řešen pomocí čerpadla kondenzátu, vyveden do půdního prostoru a odveden do

společnélıo odpadu v kotelně.
d. Venkovní jednotky pro kanceláře č. 210 - 218 budou umístěny na půdě administrativní budovy.
e. Venkovní jednotky Z místnosti č. 107 a 112 budou umístěny na Stojanech před fasádou objektu.
f. Klimatizační jednotky budou připojeny na Stávající elektrický rozvod. Vývod do půdních prostorje Za-

jištěn zadavatelem včetně podpůrného rozvaděče (9 ks jistič 1/IOC).
. Další požadavky na provedení díla:

a. Zhotovení a předložení projektu skutečného provedení dodávky,
b. kompletní klimatizační Zařízení musí být Sestaveno Z nových výrobků,

_ Součástí Zařízení bude dálkové ovládání,
délka záruční doby min. 24 měsíců na veškeré provedené práce a použitý materiál,

_ uchazeč předloží S nabídkou i návrh servisní Smlouvy (Zadavatel si vyhrazuje právo tuto Smlouvu
S vítězným uchazečem neuzavřít. Smlouva bude uzavřena pouze v případě, že pro investora bude vý-
hodná).

f. Součástí dodávky jsou také stavebııí úpravy nutné k instalaci klimatizace:
- Zednické zapravení,
- odvoz veškerého vybouraného materiálu vč. uložení na Skládku zajistí Zhotovitel,
- při předání bude provedeno proškolení obsluhy,
- dodavatel do jednotkových cen zohlední veškeré své náklady spojené S dodávkou a montáží,
- objednatel upozorňuje, že práce budou prováděny Za plného provozu administrativní budovy a
zhotovitel musí minimalizovat Omezeníjejího fungování,

g. dodávka bude obsahovat nutné ochranııé prostředky, aby nedošlo v průběhu provádění poškození či
škodám na Stávajícím vybavení budovy,

h. dodavatel zajistí nezbytné zakrytí nábytku a zařízení, aby nedošlo kjeho poškození bčlıem montáže
i. po dokončení montáže klimatizace provést úklid místa realizace.

(D_Q.0

4. Při předání funkčního zařízení je požadována následující dokumentace:
a. návod k obsluze a údržbě v českém jazyce,
b. Záruční list, Záruční a servisní podmínky,

prolılášení O shodě,
zápis O převzetí (dodací list).F-9

5. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost.

2. Doba plnění ř,
Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo objednateli nejpozději do Ă

3. Cena díla
1. Cena díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou a Zadávacími podmínkamia je stanovena dohodou
smluvních stran a činí:

Cena celkem bez DPH 407 058,- Kč
DPH 21% 85 482,- Kč
Celková cena díla vč. DPH 492 540, - Kč
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3. Cena díla je sjednána jako fixní a konečná. Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla. 
4. Cenu je mOžno překročit pouze v případě, že: 
a) v prúběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jinS'ch da1'íových předpisú mají

cích vliv na cenu díla, 
b) objednatel, jako zadavatel veřejné zakázky, bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které 

nebyly součástí zadávací dokumentace a v době podání nabídl.-y o nich zhotovitel, jako uchazeč, nemohl 
vědět a anije předpokládat. 

4. Platební podmínky 
1. Objednatel neposkytuje zálohy. 
2. Po předání řádně a kompletně provedené dodávce a montáži bude vystavena faktura. 
3. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnú od doručení objednateli. 
4. Pokud faktura nebude vystavena oprávněně či nebude obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. o 
dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisú a další případné náležitosti uvedené ve smlouvě, 
objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli jako neúplnou na doplnění. V takovém případě se přeruší běh 
lhůty splatnosti a nová začne plynout po doručení opravené faktury objednateli. 

5. Odpovědnost za vady 
1. Zhotovitel odpovídá podle ust. § 2615 a násl. Občanského zákoníku za vady předmětu díla, které existují 
v době jeho předání a za vady později vzniklé v případě, že vznikly porušením jeho povinností. 
2. Zhotovitel neodpovídá za případné vady díla, upozornil-Ii objednatele na nevhodnost jeho zadání či 
požadavků a tento přesto trval písemně na svém zadání přes upozornění na možné důsledky. 
3. Zhotovitel odpovídá dále za to, že navržené řešeni, obsažené v předaném díle je tec1micky realizovatelné 
v souladu s obecně závaznými předpisy a normami, které se vztahují kezpracovávanému dílu. 
4. Případnou reklamaci musí objednatel uplatnit písemně na adrese zhotovitele dle této smlouvy. Odpovídá
li za vadu zhotovitel, je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Strany se dohodnou na způsobu a 
postupu odstranění vady, a to do sedmi dnú od uplatnění reklamace. 
5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly zpúsobeny použitím podkladú převzatých od objednatele, a 
zhotovitel při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost. Pokud zhotovitel zjistí nevhodnost 
podkladů převzatých od objednatele, nebo pokynú objednatele, neprodleně na tuto skutečnost písemně 
upozorní objednatele a zastaví práce na díle až do doby, kdy bude objednatelem sjednána náprava, přičemž 
platí, že o dobu zastavení prací se mohou prodloužit termíny plnění a zhotovitel má právo na náhradu 
nákladú, spojen)'ch s případným přerušením provádění díla. Pokud i přes prokazatelnou nevhodnost 
podkladů či pokynů bude objednatel trvat na provedení díla podle nich nebo pokud objednatel nesjedná do 
3D-ti dnú od shora uvedeného písemného upozornění zhotovitele nápravu, je zhotovitel oprávněn od 
smlouvy odstoupit a má právo na náhradu dosud vynaložených nákladú poměrné části z celkové ceny dila 
dle stupně rozpracovanosti díla. 
6. Zhotovitel díla neodpovídá za termínová prodlení, h1:erá nemohl ovlivnit. 
7. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované diagnostiky vozovky. 
8. Pro účely této smlouvy se má za to, že vadou dílaje zejména: 
a) nesoulad navrženého řešení s technich-ými nebo právními předpisy platn)'mi vdobě provedení díla, 
b) funkčně nesprávné či neúplné řešení díla. 
9. Záruku za jakost v rozsahu dle předchozí věty zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 24 měsíců. 

6. Náhrada škody 
1. Zhotovitel bere na vědomí, že podle ust. § 2909 a násl. Občanského zákoníku vedle odpovědnosti za vady 
díla nese rovněž odpovědnost za případnou škodu, h1:erá vznikne v dúsledku existence vad díla. 
2. Pro účely této smlouvy se má za to, že škodou vzniklou vdúsledku vad díla jsou zejména: 
a) náklady objednatele spojené s přípravou a realizací nového zadávacího řízen~ 
b) náklady objednatele spojené s prodloužením harmonogramu faktické realizace díla, 
c) vícenáklady objednatele související s faktickou realizací díla, 
d) náklady objednatelem vynaložené na doprojektování nebo přeprojektování díla, 
pokud vzniknou v příčinné souvislosti s porušení povinnosti zhotovitele provést dílo bez vad. 

7. Spolupůsobení objednatele 
1. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování díla poskytne zhotoviteli v nezbytném rozsahu 
potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, projednání nově vzniklých 
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3 Cena díla je Sjednánajako ííxni a konečná. Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla.
4. Cenu je možno překročit pouze v případě, že:
a) v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů mají-

cích vliv na cenu díla,
b) objednatel, jako zadavatel veřejné zakázky, bude písemně požadovat provedeníprací nebo dodávek, které

nebyly součástí zadávací dokumentace a v době podání nabidlqf o nich zhotovitel, jako uchazeč, nemohl
vědět a ani je předpokládat.

4. Platební podmínky
1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Po předání řádně a kompletně provedené dodávce a montáži bude vystavena faktura.
3. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů od doručení objednateli.
4. Pokud faktura nebude vystavena oprávněně či nebude obsahovat náležitosti dle zákona č. 23 5/2004 Sb. O
dani Z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a další případné náležitosti uvedené ve smlouvě,
objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli jako neúplnou na doplnění. Vtakovém případě se přeruší běh
lhůty splatnosti a nová začne plynout po doručení opravené faktury objednateli.

5. Odpovědnost za vady
l. Zhotovitel odpovídá podle ust. § 2615 a násl. Občanského zákoníku za vady předmětu díla, které existují
v dobějeho předání a za vady později vzniklé v případě, že vznikly porušením jeho povinnosti.
2. Zhotovitel neodpovídá za případné vady díla, upozornil-li objednatele na nevhodnost jeho zadání či
požadavků a tento přesto trval písemně na svém zadání přes upozorněni na možné důsledky.
3. Zhotovitel Odpovídá dále za to, že navržené řešení, obsažené V předaném díle je technicky realizovatelné
v souladu S obecně závaznými předpisy a normami, které se vztahují kezpracovávanému dílu.
4. Případnou reklamaci musí Objednatel uplatnit písemně na adrese zhotovitele dle této Smlouvy. Odpovídá-
li za vadu zhotovitel, je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Strany se dohodnou na způsobu a
postupu odstranění vady, a to do sedmi dnů od uplatnění reklamace.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele, a
zhotovitel při vynaložení veškeré péče nemohl zjistitjejich nevhodnost. Pokud zhotovitel zjistí nevhodnost
podkladů převzatých od objednatele, nebo pokynů objednatele, neprodleně na tuto skutečnost písemně
upozorní objednatele a zastaví práce na díle až do doby, kdy bude objednatelem sjednána náprava, přičemž
platí, že o dobu Zastavení prací se mohou prodloužit termíny plnění azhotovitel má právo na náhradu
nákladů, spojených S případným přerušením provádění díla. Pokud i přes prokazatelnou nevhodnost
podkladů či pokynů bude objednatel trvat na provedení díla podle nich nebo pokud objednatel nesjedná do
30-ti dnů od shora uvedeného písemného upozornění zhotovitele nápravu, je zhotovitel oprávněn od
smlouvy odstoupit a má právo na náhradu dosud vynaložených nákladů poměrné části z celkové ceny dila
dle Stupně rozpracovanosti díla.
6. Zhotovitel dila neodpovídá za termínová prodlení, která nemohl ovlivnit.
7. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované diagnostiky vozovky.
8. Pro účely této Smlouvy se má Za to, že vadou díla je zejména:
a) nesoulad navrženého řešení S technickými nebo právními předpisy platnými vdobě provedení díla,
b) funkčně nesprávné či neúplné řešení díla.
9. Záruku za jakost v rozsahu dle předchozí věty zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 24 měsíců.

6. Náhrada škody
1. Zhotovitel bere na vědomí, Že podle ust. § 2909 a násl. Občanského Zákoníku vedle odpovědnosti za vady
díla nese rovněž odpovědnost za případnou škodu, která vznikne v důsledku existence vad dila.
2. Pro účely této smlouvy se má za to, že škodou vzniklou vdůsledku vad díla jsou zejména:
a) náklady objednatele spoj ené s přípravou a realizací nového zadávacího řízení,
b) náklady objednatele spojené S prodloužením harmonogramu faktické realizace díla,
c) vícenáklady objednatele Související S faktickou realizací díla,
d) náklady objednatelem vynaložené na doprojektování nebo přeprojektování díla,
pokud vzniknou v přičinné Souvislosti S porušení povinnosti zhotovitele provést dílo bez vad.

7. Spolupůsobení objednatele
l. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování díla poskytne zhotoviteli V nezbytném rozsahu
potrebne spolupusobení, spočívající zejména vúčasti na konzultacích, projednání nově vzniklých
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skutečností , vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy a 
to ve lhůtách, umožňujících splnění ujednaného tennínu plnění dle této smlouvy. Pokud bude 
objednatel v prodlení s plněním své součinnosti při provádění díla, posunují se o dobu tohoto 
prodlení objednatele tenníny plnění zhotovitele. 

8. Ostatní ujednání 
I . Objednatel se zavazuje k převzetí dokončeného díla a zaplacení dohodnuté ceny za řádné provedení díla. 
2. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě, že nedojde ke splnění předmětu díla ve sjednaném termínu 
dle čl. 2., smlouva se od počátku ruší, nedohodnou-Ii se písemně účastníci jinak. Dohoda o změně smlouvy 
musí být uzavřena nejpozději v poslední den lhůty plnění. 
3. Zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinna ve smyslu § 2 písm. e) zák. Č. 320/2001 Sb., o fi
nanční kontrole ve veřejné správě v platném znění. 
4. Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem plnění, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení s předáním díla oproti smluvnímu termínu 
plnění. Tato smluvní pokuta bude realizována snížením ceny díla o příslušnou částku. Tímto ujednáním 
nejsou dotčeny nároky objednatele z odpovědnosti za škodu mu způsobenou. 
5. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý týden a každou jednotlivou vadu. 
Tímto ujednáním nejsou dotčeny nároky objednatele z odpovědnosti za škodu mu způsobenou . 

6. Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,05 % fakturované částky za každý den prodlení 
se zaplacením faktury. 
7. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné, odborně způsobilé, osoby k plnění předmětu 
smlouvy a informovat o tom objednatele, aniž bude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami 
8. Na objednatele přechází vlastnické právo k jednotlivým částem díla okamžikem zaplacení celé ceny za 
příslušnou dokončenou část díla, tj . dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

9. Vznik smlouvy 
I. Smlouva vzniká dohodou o celém jejím obsahu a to podepsáním oprávněnými zástupci smluvních stran . 
2. Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a I zhotovitel. Je 
možné ji změnit písemně formou chronologicky číslovaných doplňků a dodatků (s podpisy obou smluvních 
stran), které se stanou součástí smlouvy. 
3. Obě strany stvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tao smlouvy a souhlasí s ní. 
4. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení 
Občanského zákoníku. 

Za objednatele: 

V Olomouci dne - B -08- 2016 

~_ . i.';~ sil nic Olomoucl,éno kraje 
 orgi:ll izdCC 
řihr{J · : ~ i.I 17 
72 I , Olomouc 11 
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Za zhotovitele: 

"Ir 778613. . 
cn: 1

l1e . Ml? 2682/ 10 

skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy a
to ve lhůtách, umožňujících splnění ujednaného termínu plnění dle této smlouvy. Pokud bude
objednatel v prodlení S plněním Své součinnosti při provádění díla, posunují se O dobu tohoto
prodlení objednatele termíny plnění zhotovitele.

8. Ostatní ujednání
1. Objednatel se zavazuje k převzetí dokončeného díla a zaplacení dohodnuté ceny za řádné provedení díla.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě, že nedojde ke splnění předmětu díla ve Sjednaném termínu
dle čl. 2., smlouva se od počátku ruší, nedohodnou-li se písemně účastníci jinak. Dohoda o změně smlouvy
musí být uzavřena nejpozději V poslední den lhůty plnění.
3. Zhotovitel je povinen Spolupůsobit jako osoba povinna ve smyslu § 2 písm. e) Zák. č. 320/2001 Sb., o fı-
nanční kontrole ve veřejné správě v platném znění.
4. Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem plnění, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve
výši 0,2% Z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení S předáním díla oproti Smluvnímu termínu
plnění. Tato smluvní pokuta bude realizována snížením ceny díla o příslušnou částku. Tímto ujednáním
nejsou dotčeny nároky objednatele Z odpovědnosti za škodu mu způsobenou.
5. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,2 % Z celkové ceny díla bez DPI-l za každý započatý týden a každou jednotlivou vadu.
Tímto ujednáním nejsou dotčeny nároky objednatele Z odpovědnosti za škodu mu způsobenou.
6. Objednatel uhradí zlıotoviteli úroky Z prodlení ve výši 0,05 % fakturované částky za každý den prodlení
se Zaplacením faktury.
7. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné, odborné způsobilé, osoby k plnění předmětu
smlouvy a informovat O tom objednatele, aniž bude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami
8. Na objednatele přechází vlastnické právo k jednotlivým částem díla okamžikem zaplacení celé ceny za
příslušnou dokoııčenou část díla, tj. dnem odepsání příslušné částky Z účtu objednatele.

9. Vznik smlouvy
1. Smlouva vzniká dohodou o celém jejím obsahu a to podepsáním oprávněnými Zástupci smluvníclı stran.
2. Tato Smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel. Je
možnéji změnit písemně formou chronologicky číslovaných doplňků a dodatků (S podpisy obou smluvních
stran), které se stanou součástí Smlouvy.
3. Obě strany stvrzují Svým podpisem, že se Seznámily S celým obsahem tđo smlouvy a souhlasí S ní.
4. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení
Občanského zákoníku.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Olomouci dne _ 8 _Ú8' 2016 dne:// -Ĺ/'J' Ĺ

_ šišnno Olomouclšéıio Kraje
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