
14.2.Při prodlení objednatele s placením faktur /daňových dokladu/ vznlká zhotoviteli
nárok na smluvní úroky z prodlení ve výši 0,05Vo z dlužné částky zakaždý kalendářní
den po lhůtě splatnosti,

lí,Záruky, odpovědnost za vady

l5.I. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku,
smlouvy bude prosto jakýchkoliv závad a to po
vad a nedodělků.

že ceké dílo provedené podle této
dobu 24 měsíců od předaní dílabez

I5.2. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost všech částí díla, které dodal a na jakost
materiálů, který byl pro jejich.výrobu použit, jakož i na odborné provedení a správnou
technickou koncepci, která zafučuje správnou funkci a výkon dodaného zařízení.

I5.3. Záruky podle ustanovení bodu 2 této kapitoly budou uvedeny v záručním listu,
platné po dobu 24 měsíců ode dne podpisu protokolu o převzetí díla.

15.4. Záruka dle č1. 3 této kapitoly se nevztahuje nabéžné opotřebení díla a spotřební
materiál. Záruka zaniká, pokud objednatel nezajistí řádný servis díla ěi poruší záruění
či servisní podmínky.

15.5. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se zátnsóní doba díla nebo jeho
ěásti prodlouží o dobu, během které nemohlo b|t dílo nebo jeho část v důsledku
zjištěné závady v provozu,

15.6. Zhotoviiel k datu předání a převzetí díIa předá objednateli vedle záručního listu
návody na údržbu a provozování všech částí díla a případné reklamace nebudou ze
strany zhotovitele uznány, pokud objednatel nedodůí předepsanou údržbu dna a
podmínky záruky uvedené v záručním listu.

16. Podstatné porušení smlouvy

16.I. Zapodstatné porušení smlouvy bude považována:
- skutečnost že strana porušující smlouvu věděla v době uzavítání smlouvy nebo
mohla vědět, že druhá strana, při takovém porušení povinností nebude mít zájem na
plnění
- prodlení s úhradou kterékoliv vystavené faktury větší než 15 dnů ode dne splatnosti
dlužné faktury

17. Dohoda o změně smlouvy

I7.L. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupců smluvních stran.

Změněna nebo doplněna může být pouze písemnými dodatky podepsanými oběma
smluvními stranami, jinak se strany těchto doplnění či změn nemohou dovolávat.

i


