
SMLOUVA O DÍLO
č.j. KRPT-151245/ČJ-2016-0700VZ

uzavřená dle § 2586 z. č. 89/2012 Sb.
(dále jen ,,smlouva")

Smluvní strany

Česká republika
Sídlo:
Zastoupená:
IČO:
DIČ,
Bankovní spojení:
Osoba oprávněná
jednat ve věcech
technických:
E-mail:
Telefon:
Fax:

- Krajské ředitelství policie
30. dubna 1682/24, 702 00
RNDr. Ing. René Tichým -
75151502
CZ75151502

Moravskoslezského kraje
Ostrava - Moravská Ostrava a Přivoz
vedoucí OSM

Bc. Robert Los, MBA

(dále jen ,,objednatel")

a

Název firmy: Jan Vrbica
Sídlo/misto podnikáni: Ukrajinská 1439/14, Ostrava-Porúba, 708 00
IČO: 48415758
DIČ: CZ6810290388
jejímž jménem jedná: Jan Vrbica
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:
Telefon:
Veden v živnostenském rejstříku Magistrát města Ostravy,
pod č.j.: SMO/348603/14/ŽÚ/KUB , číslo případu: 380701/U2014/34185/KUB

(dále jen ,,zhotovitel")

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je odstranění porevizních závad zemnění v areálu KŘP
Msk Ostrava, úl. 30. dubna 24 a na budovách KŘP Msk Ostrava, úl. Špálova č. 820/3,
úl. Tovární č. 14, úl. Preslova č. 6, úl. Novoveská 2.
2. Předmětem této smlouvy je odstraněni porevizních závad v areálu KŘP Msk Ostrava,
úl. Michálkovická č. 160.
3. Práce a dodávky jsou specifikovány cenovou nabídkou zhotovitele, která tvoří přílohu
číslo 1 této SOD.
4. Opravou dojde k odstranění všech závad z revizí: RE-16-0567, RE-16-0566,
RE-16-0568, RH-16-0574,RH-16-0573,RH-16-0601,RH-16-0595,RH-16-0598.



P

Základní ustanoveni

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péči, podle svých
nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a
dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných
pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele
písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a
za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli anebo
zhotoviteli anebo třetím osobám vznikly.
2. Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla nebo jeho části dle této smlouvy, není
zhotovitel oprávněn poskytnout třetím osobám.
3. Termin zahájení: 1.8.2016

Termín dokončení: 15.9.2016
4. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven písemný protokol o předání a
převzetí.
5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě
objednatel důvody odmítnuti převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí při předání a
převzetí díla.
6. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady
díla dle volby objednatele kdykoli ve lhůtě dvou (2) let od předáni díla. Pokud objednatel
uplatni nárok na odstraněni vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu odstranit
nejpozději do pěti (5) pracovních dnů nebo ve lhůtě stanovené objednatelem, pokud by
výše uvedená lhůta nebyla přiměřená.

IV.
Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provádět pracovni a revizní činnost na svůj náklad a na své
nebezpečí do konce platnosti smlouvy.
2. Při provádění prací a revizní činnosti zhotovitel postupuje samostatně a s potřebnou
odbornou péčí.
3. Zhotovitel nemůže pověřit odbornou prací a revizní činností jinou osobu bez
písemného souhlasu objednatele, vyjma osob s nimiž uzavřel pracovněprávní vztah
podle Zákoníku práce. Při prováděni revizní činnosti jinou osobou má zhotovitel
odpovědnost, jako by revizní činnosti prováděl sám.
4. Zhotovitel je povinen při provádění prací dodržovat veškeré platné ČSN,
bezpečnostní a požární předpisy, zákony a prováděcí vyhlášky týkajIcI se jeho
činnosti pro objednatele.
5. Zhotovitel je povinen průběžně konzultovat s objednatelem jakékoliv nejasnosti,
nebo případné změny při prováděni revizní činnosti.
6. Odpovědnost za škodu, způsobenou v důsledku chybně provedené práce nebo
neúplně provedené revize, nese zhotovitel. Zhotovitel v plné miře přebírá zodpovědnost
za dodržování všech platných předpisů o BOZP a PO při prováděni své práce.
Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé
náklady zhotovitel. Zhotovitel je pro tyto případy pojištěn.
7. Pokud činnosti zhotovitele nebo neplněním podmínek ustanoveni této smlouvy
dojde ke způsobení škody objednateli nebo jinému subjektu at' již z nedbalosti
nebo úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit
a není-li to možné, poskytnout objednateli finanční kompenzaci. Veškeré náklady
s tím spojené nese zhotovitel.
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V.
Provádění díla

1. Objednatel má právo na včasné a řádné provedeni práce a revizní činnost v souladu
s jeho potřebami a oprávněnými zájmy. Práce budou prováděny za provozu a je nutno
přizpůsobit práce s pracovni činností zaměstnanců objednatele.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací. zjistí-li, že zhotovitel provádí
pracovní a revizní činnost v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním prací a
činnost prováděl řádným způsobem.
3. Objednatel je povinen na vyžádáni zhotovitel poskytnout mu potřebné informace,
popř. předat mu podklady, které má u sebe a které jsou pro řádné a úplné provedení
prací a revizní činnosti nezbytné.
4. Při prodlení zhotovitele s prováděním prací na opravě elektroinstalace má objednatel
právo odstoupit od smlouvy.
5. Objednatel je povinen řádně provedené práce a revize převzít a zaplatit sjednanou
cenu za jejich provedeni.

VI.
Platební podmínky

1. Cena za opravu elektroinstalace v areálu a elektrorevizi celého areálu, se sjednává
dohodou podle Zákona o cenách č. 526/1990Sb. v platném znění, ceny za provedené
práce a revizi jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí
smlouvy.
2. Cenu za provedené práce je zhotovitel oprávněn fakturovat po, nebo při předáni
revizní zprávy a předávacího protokolu. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli fakturu
do 21 dnů po jejím obdržení.
3. V případě prodlení prací, nevyužije-li objednatel svého práva odstoupit od této
smlouvy, snižuje se sjednaná cena o 0,5% za každý den prodlení.
4. Zálohy nejsou sjednány.
5. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále ,,faktura"),
která budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, v platném znění.
7. Faktura musí kromě ná|ežitostÍ stanovených platnými právními předpisy pro

daňový doklad dle § 28 citovaného zákona obsahovat i tyto údaje:
a) číslo a datum vystavení faktury,
b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
e) lhůta splatnosti faktury,
f) soupis provedených prací včetně zjišt'ovacího protokolu
g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního

telefon u,
h) lČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,

8. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy
ke snížení, nebo zvýšení zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plněni
vyp|ývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti sníženi,
nebo zvýšení zákonné sazby DPH, povinen účtovat platnou sazbu DPH. O této
skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
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VIl.
Závěrečná ustanoveni

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ni vyp|ývajÍcÍ
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejÍcĹch s poskytováním
služeb dle této smlouvy ze strany objednatele a jiných orgánů oprávněných k
prováděni kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva
financí ČR, územních finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, případně
dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto
orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.
3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platnosti originálu,
podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž dvě vyhotoveni
obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
4. Změnit, nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této
smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stjan " i.
6. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 151. '1.2016. P/""u'Á -,-
7. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že

a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenčni řízeni, v němž bylo vydáno
rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;

b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek
poskytovatele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčnIho řÍzení;

c) zhotovitel vstoupí do |ikvidqce.
8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným, nebo
neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové
ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá
za následek neplatnost ostatních ustanoveni.
9. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání
týkajIcIch se předmětu díla.
10. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne
25. 7. 2016, která byla na základě zadávacího řízení zveřejněného pod číslem
KRPT-151245/ČJ-2016-0700VZ, byla vybrána jako nejvýhodnější.
11. Smluvní strany shodně prohlašuji, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůli určitě,
vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni, nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Ostravě dne 26. 7. 2016 0
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Příloha Č. 1 ke smlouvě č. KRPT-151245/ČJ-2016-0700VZ

cena za odstranění cena za odstranění
objekt KŘP Msk Ostrava číslo revize závad bez DPH závad včetně DPH

Michálkovická 160 RE-16-0566 9 000,- KČ 10 890,- KČ

Michálkovická 160 RE-16-0567 161378,- KČ 195 267,38 KČ

Michálkovická 160 RE-16-0568 4 000,- Kč 4 840,- KČ

30. dubna 24 RH-16-0574 42 334,- KČ 51 224,14 KČ
Špálova 3 RH-16-0573 14 390,- KČ 17 411,90 KČ

Preslova 6 RH-16-0601 8 960,- KČ 10 841,60 KČ

Novoveská 2 RH-16-0595 19 755,- KČ 23 903,55 KČ

Továrni 15 RH-16-0598 8 960,- KČ 10 841,60 KČ

Celková cena za odstraněni závad z revizí
u objektů křp Msk Ostrava

268 777,- Kč 325 220,17 KČ


