
SMLOUVA 0 D1LO
uzavi‘ené dle § 2586 a nésl. zékona 5. 89/2012 Sb., obéanského zékom'ku,

v platném znéni

élének 1
Smluvni strhny

Objednatel: Fakultm’ nemocnice Hradec Krélové

se sidlem: Sokolské 581, 500 05 Hradec Krélove’ — Novy Hradec Krélové

zastoupené: prof. MUDr. Vladimirem Paliékou, CSc., dr. h. 0., feditelem

1C: 00179906

DIC: CZOOl79906
bank. spoj.: Ceské nérodni banka
éislo étu: 2463 951 1/07 1 0

(dale jen ,,objednatel“)

a

Zhotovitel: DOUBLE ENERGY s.r.0.

se sidlem: Pivovarské 30, 756 61 Roinov pod Radhoétém

zastoupeny: Ing. Janem Macurou, jednatelem

16:: 042363 86
DIC: CZO4236386
bank. spoj.: CSOB Roinov pod Radhoétém

éislo étu: 271041525/0300

registrace v ZR/OR: Krajsky soud v Ostravé, oddil C, Vloika 62903

(déle jen ,,zhotovitel“)

élének 2
Pfedmét smlouvy

Pfedmétem této smlouvy je zévazek zhotovitele provést pro objednatele servism’ a

montéini préce na akci s nézvem ”Viména baterii na vybranych UPS ve Fakultni

nemocnici Hradec Krélové“ V souladu s nabidkou zhotovitele 26 due 23. 11. 2017.

Pfedmétem této smlouvy je zévazek zhotovitele provést demontéi a zpétny odbér baterii

zdroj zéloim'ho napétl’ a dodévku a montéi novy’Ich baterii véetné v§ech souvisejicich

praci. Déle pak provést odvoz a néslednou ckologickou likvidaci veékerého

demontovaného materiélu dle platnych norem a zékon . Déle je pfedmétem te’to smlouvy

zévazek objednatele fédné provedene’ dilo pfevzit a zaplatit za néj zhotoviteli sjednanou

cenu.

Pfi pfedém' vdila je zhotovitel povinen dodat objednateli rovnéi ve§kerou dokumentaci

v éeském jazyce nutnou k pfevzeti a fédnému uiivéni dila, kterou vyiaduji pfislu§né

obecné zévazné prévni pfedpisy a normy CSN a EN (zejména dodaci listy a prohlé§eni o

shodé materiél ).
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élének 3
Doba plnéni

Zahéjeni provédéni dila bude p0 podpisu této smlouvy o dilo.

Zhotovitel je povinen realizovat dilo nejpozdéji do 22. 12. 2017.

Dilo bude realizovéno dle vzéjemné odsouhlaseného harmonogramu praci a dodévek.

V pfipadé, ie 2 provoznich d vod na strané objednatele nebude realizace d1’1a do 22. 12.

2017 moiné, zavazuje se zhotovitel realizovat d o dle podminek stanovenich smlouvou

o d1’lo do 5.1.2018.

Clinek 4
Misto plnéni

Mistem plnénijsou budovy 5. 4, 5, 10, 16, 18, 22 FN HK v sidle objednatele.

Clének 5

Cena dila a platebni podminky

Cena dila éim’ : 195 792 Ké bez DPH

Cena za provedené dilo je stanovena jako cena bez DPH, k niZ bude pfipoétena DPH ve

v39§i stanovene’ platnimi a L’léinnymi prévm'mi pfedpisy k okamziku uskuteénéni

zdanitelného plnéni. V pfipadé, ie 36 na dodévku d a nebo jeho éést vztahuje ustanovem’

reiimu pfeneseni da ové povinnosti dle ustanovem' § 926 zékona é. 235/2004 Sb., 0 dani

z pfidané hodnoty, v platném znéni, bude cena 2a toto dilo nebo jeho éést uvedena na

da ovém dokladu samostatnou poloZkou.

Tato cena dila je sjednéna jako koneéné a maximélné pfipustné.

V cené dila jsou zapoéitény ve§keré néklady zhotovitele spjate' s realizaci dila (zejména

néklady dopravy materiélu, instalaci, rozmisténi, cla, kursové rozdily, pojiéténi, likvidaci

obal a odpad , ceny obal éi jiny’lch materiél a pfipadné daléi poplatky), a to véetné

néklad spjatych s pracemi souvisejicich s realizaci dila, které zhotovitel mél nebo mohl

pfedpoklédat.
Zména ceny dila je pfipustné pouze se zékonnou zménou vy§e sazby DPH, a to pouze ve

V)’I§i ji uréené.

Uhrada ceny dila bude uskuteénéna po komplexnim pisemném pfedém’ véech praci

zhotovitelem a jejich pisemném pfevzeti objednatelem (déle jen ”protokolérm’ pfedéni

dila“). Zhotovitel je povinen vystavit objednateli fakturu nejpozdéji do 14 dn p0

protokolémim pfedéni dila.

Podkladem pro fakturaci je vzéjemné odsouhlaseny pfedévaci protokol.

Césteéné éi zélohové fakturace nebude zhotovitelem realizovz’ma.

Faktura je splatné ve lh té 30 dn1°1 ode dne jejl’ho prokazatelného doruéeni objednateli.

Platebni povinnost objednatele se povaiuje za splnénou dnem, kdy je p 'sluéné ééstka

odepséna z étu obj ednatele.

Da ovy doklad - faktura musi obsahovat veékeré naleiitosti stanovené zékonem é.

235/2004 Sb., 0 dani z pfidané hodnoty, v platném zném’, a daléimi platnymi da ovy’rmi a

éetm’mi pfedpisy, véetné § 435 odst. 1 zékona 6. 89/2012 Sb., obéanske’ho zékoniku, V

platném znéni. Na faktufe musi byt mimo jine’ uveden odkaz na tuto smlouvu o dilo,

prohlééeni zhotovitele, 26 kc dni vystaveni faktury neni veden v registru nespolehlivjrch

plétc dané z pfidané hodnoty; soupis p loh; razitko a podpis osoby oprévnéné k

vystavem’ da ového dokladu.

Nebude-li faktura obsahovat ve§keré pfedepsane’ néleiitosti éi bude-li trpét jinjzmi vadami,

je objednatel oprévnén takovou fakturu zhotovitoli ve lh té splatnosti vrétit, pfiéemi
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Vtomto p padé se objednatel nedostane do prodleni s hradou ceny dila. Nové lh ta

splatnosti, co do poétu dn nikoli kratéi nei 1h1°1ta p vodni, poéne béiet prokazatelnYm

doruéenim opravené éi nové vystavené faktury objednateli.

Jestliie bez zavinéni zhotovitele dojde vpr béhu realizace dila k nutnosti provést jeho

éést odchylné od zadénl' a rm i k moinému zv em’ néklad a zv51§eni ceny dila, mohou

bYt tyto préce zhotovitelem provedeny jen s pfedchozim pisemnjtm souhlasem

objednatele, na jehoi zékladé bude uzavfen dodatek ke smlouvé V souladu se zékonem o

zadévéni vefejnych zakézek a souvisejicimi prévnimi pfedpisy. JestliZe zhotovitel

provede préce a jiné plnéni nad rémec smlouvy bez splnéni pfedchoziho ujedném’, nemé

nérok na jejich zaplaceni. Vyjimkou jsou pouze préce bezprostfedné nutné k tomu, aby

nedoélo ke vzniku §kody p realizaci dila, a to po pfedchozim odsouhlaseni

objednatelem. V tomto p 'padé véak musi zhotovitel prokézat, ie hrozici §koda nevznikla

vd sledku vadného provédém’ pfedmétu smlouvy, ale pouze Vd sledku skuteénosti

a udélosti, které nemohl pfi vynaloieni veékeré odbornosti pfedpoklédat.

Ve§keré platby mezi smluvnimi stranami se uskuteé uji prostfednictvim bankovniho

spojeni uvedeného V zéhlavi této smlouvy. Zhotovitel prohlaéuje, ie uvedené éislo jeho

bankovnl'ho étu spl uje poiadavky dle § 109 zékona é. 235/2004 Sb., 0 dani z pfidané

hodnoty, v platném znéni, a jedné se 0 zvefejnéné éislo étu registrovaného plétce dané

z pfidané hodnoty.

Zhotovitel prohlaéuje, 26 kc dni uzavfeni této smlouvy neni veden v registru

nespolehlivSIch plétc dané z pfidané hodnoty a ani mu nejsou znémy 2a’dne’ skuteénosti,

na zékladé kterych by s nim sprévce dané mohl zahéjit fizeni o prohlé§eni za

nespolehlivého plétce dané dle § 106a zékona é. 235/2004 Sb., 0 dani z pfidané hodnoty,

v platném znéni.

Objednatel, jako pfl’jemce zdanitelného plnéni, je oprévnén, v pf‘ipadé, Ze zhotovitel je

v okamiiku uskuteénéni zdanitelného plnéni veden v registru nespolehlivych plétc dané

zpfidané hodnoty, uhradit ééstku odpovidajici v i dané zp dané hodnoty na éet

sprévce dané za zhotovitele. Uhrazeni ééstky odpovidajici v51§i dané z pfidané hodnoty

na éet sprévce dané za zhotovitele bude povaiovéno Vtomto rozsahu za splném’

zévazku pfijemce uhradit sjednanou cenu zhotoviteli.

Clének 6

Préva a povinnosti smluvnich stran

Zhotovitel odpovidé za pofédek a éistotu v prostoru realizace dila a je povinen na své

néklady odstranit odpady a neéistoty vzniklé touto éinnosti.

Zhotovitel je povinen zabezpeéit:
- provedeni realizace dila tak, aby odpovidalo platnYm poiérnim pfedpis m,

- projednévéni éasového harmonogramu o pr béhu praci s objednatelem,

- respektovém’ poiadavk objednatele tak, aby éinnost v objektech objednatele byla

co nejme’né omezena,
- uvedem’ mista plnéni a jeho okoli do p vodm’ho stavu,
- oznaéem’ V§€Ch zaméstnanc a pracovnik zhotovitele, pracujicich na realizaci dila

platnou identifikaéni vizitkou.

Vyskytnou—li 56 v pr béhu realizace dila pfekéiky, které jedné nebo obéma smluvnim

straném éésteéné nebo plné znemoim’ plnéni jejich povinnosti podle této smlouvy,

zavazuji se smluvni strany 0 tom bez zbyteéného prodlem’ vzéjemné informovat a

spoleéné podniknout kroky k jejich odstranénl'.

Za pfipadnou §kodu vzniklou pfi realizaci dila odpovidé zhotovitel, pokud neprokéie, ie

§kodu nezavinil.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele pisemné o pfedpoklédaném terminu

dokonéeni dila nejpozdéji 3 pracovm’ dny pfed timto datem.
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K prohh’dce dokonéene'ho d1’1a a k podpisu pfedévaciho protokolu je:- 2a objednatele oprévnény’m Wm—
- 2a zhotovitele je k podpisu pfedévaciho protokolu oprévnénYm

zaméstnancem

Jeden stejnopis pfedévaciho protokolu bude ponechén objednateli a druhy zhotoviteli.

V pfipadé vyskytu vad a nedodélk budou tyto v pfedévacim protokolu zaznamena’my a

bude uréen termin pro jejich odstranénl'. Po odstranéni vad a nedodélk dila bude

oprévnénjmi zaméstnanci smluvm’ch stran dle pfedchoziho odstavce sepsén novy

pfedévaci protokol. V tomto pfipadé se dilo povaZuje za fédné dokonéené podpisem

pfedévaciho protokolu p0 odstranéni vad a nedodélk .

Osoba zodpovédné za realizaci dila za zhotovitele je: Miroslav Kfenek, vedouci servisu.

élének 7

Sankce

Dostane-li se zhotovitel do prodlem’ s realizaci dila, zaplati objednateli smluvni pokutu

ve vyéi 5.000,-- K6 za kaid)? i zapoéaty den prodleni.

Dostane-li se zhotovitel do prodleni sodstranénim reklamovanych vad dila, zaplati

objednateli smluvni pokutu ve v51§i 5.000,-- K6 za kaidy i zapoéaty den prodleni.

Dostane-li se objednatel do prodleni se zaplacenim faktury vystavené zhotovitelem, je

zhotovitel oprévnén vy étovat mu rok Z prodlem’ ve v51§i 0,025 0/0 z dluiné ééstky za

kaidy den prodleni.

Zaplacenim sankce neni dotéeno prévo smluvm’ strany na néhradu §kody.

élének s
Odpovédnost za vady dila

Zhotovitel poskytuje na dilo zéruku 24 mésic 0d protokolémiho pfedéni d1’1a bez vad a

nedodélk .

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit po celou dobu zéruéni lh ty vlastnosti a kvalitu

v souladu se zadévaci dokumentaci vefejné zakézky, obsahem nabidky zhotovitele, touto

smlouvou a pfisluénYmi technickmi normami.

Zhotovitel se p0 dobu zéruéni lh ty zavazuje bezplatné odstranit reklamované vady dila.

Objednatel mé v éi zhotoviteli tato préva z odpovédnosti za vady dila:

a) prévo na bezplatné odstranéni reklamovanych vad do 2 pracovnl'ch dn od

doruéeni reklamace vad dila zhotoviteli,

b) prévo na zaplaceni néklad na odstraném’ vad vpfipadé, kdy si objednatel

vady 6i nedodélky opravi nebo odstrani sém nebo pouZije k jejich odstranéni

tfeti osoby,

c) prévo na poskytnutl' pfiméfené slevy zceny dila odpovidajici rozsahu

reklamovanSIch vad éi nedodélk ,

d) prévo na odstoupem’ od smlouvy.

Objednatel je povinen uplatnit reklamaci ve lh té 3 pracovm’ch dn od protokoléml'ho

pfedéni dila v pfipadé zjevnych vad a kdykoli v pr béhu zéruéni doby V pfipadé vad

skrytych, a to pisemné, prostl‘ednjctvim elektronické po§ty na kontaktni email

zhotovitele.
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Clének 9

Zévéreéné ujednéni

Tato smlouva naby’vé platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvm’mi stranami a

éinnosti dnem jejl'ho uvefejném’ podle platnYch prévm’ch pfedpis .

Za objednatele jsou oprévnéni jednat:

ve vécech technicch a smluvnich—
tel

mob.:

e—man—
Ve VéC€Ch teChniCkS/C
tel-:—
mob.:—
e-mailz—

2a
zholtovnele is oiravnénjednau—mob.:

email:—
Tuto smlouvu lze ménit 6i dopl ovat jen se souhlasem obou smluvnich stran, a to

pouze formou pisemnYch dodatk , akceptovanych obéma smluvnimi stranami.

Objednatel je oprévnén 0d této smlouvy odstoupit zejména v p 'padé, Ze zhotovitel je

v prodlem’ s dokonéenim dila p0 dobu del§i 1162 3 tSIdny, déle provédi-li realizaci dila

v rozporu se zadénim nebo V kvalité nespl ujl'ci obecné technické poiadavky, a to i

pfes pisemné upozorném’ objednatele. V pfipadé odstoupem’ 0d smlouvy provedou

smluvni strany protokolérné inventarizaci ves'skerjlch plném', praci a dodévek

provedeny’rch k datu ukonéeni platnosti smlouvy. Zévérem te’to inventarizace

odsouhlasi smluvm’ strany nanéni hodnotu doposud provedenych praci.

Prévni vztahy, vzeélé ztéto smlouvy a v této smlouvé vilslovné neupravené, se fidi

zékonem (‘2. 89/2012 Sb., obéanskSIm zékonikem, v platném znéni. V pfl'padé, e mezi

smluvnimi stranami dojde v souvislosti s touto smlouvou ke sporu, zavazuji se

smluvm’ strany k jeho vyfe§eni smirnou cestou. Pokud tim nedojde k vyfe§eni sporu,

bude spor fe§en u Vécné a mistné pfislu§ného soudu v Ceské republice.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, znichi kaidé smluvni strana

obdrii p0 jednom.

Smluvni strany prohla§uji, :26 Si tuto smlouvu pfeéetly, jejimu textu rozumi a souhlasi

s nim. Smluvm’ strany rovnéi prohlaéuji, is tato smlouva vyjadfuje jejich svobodnou,

véinou a plnou v li, prostou omylu, a 26 tato smlouva neni uzaviréma v tisni éi za

jinak jednostranné nevy’rhodnYCh podminek. Na d kaz shora uvedene’ho pfipojuji

smluvni strany sve’ podpisy.

Smluvni strany berou na Védomi, Ze tato smlouva bude uvefejnéna v souladu se

zékonem é. 340/2015 8b., V platném zném’.



Pf oha: - cenové nabidka zhotovitele

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Hradci Krélové dne 6.122017 V Hradci Krélové due ..........

prof. MUDr. Vladimir Paliéka, C80,, dr. h. 0. lug. Jan Macura

Feditel FN HK jednatel

Fakultm’ nemocnice Hradec Krélové

‘-



i Fakultni nemocnice Hradec

j Krélové

Nabidka 6.: 201 72A1 09AIFNHKNYména-bat

Dobry den ,

na zékladé Vaéeho poiadavku Vém zasilém cenovou nabidku na vyménu baterii u

vybranych UPS ve Fakultni nemocnici Hradec Krélové.

poéet
baterii

baterie ,-
"

Znaéeni dle
Ah

standardu

EU_160_04_3 VISION + 10kVA 16

17 EU_180_01_1 SP Pl16kVA 20 7

22 EU_180_06_3 M4T15kVA+sig 31+31 9

55 EU_050_01_1 AROS Flexus- FT-HlS/AO 2*20+20 7,5

14 EU__160_02_3 VISION+ lOkVA 16 12

celkem 195 792,-Ké bez DPH



V cené:
- ekologické likvidace p vodnich baterii
— préce a doprava technik v béinou pracovni dobu

Platebni podminky: faktura se splatnosti 30 dn

Termin dodéni: do 22.12.2017

Platnost nabidky: 3 mésice

Vé m, ie Vém tato nabidka vyhovi a tééim se na p padnou obchodni spolupra’ci.

S pozdravem


