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SMLOUVA O DÍLO 
 
Číslo smlouvy dodavatele: R 220/2018 
Číslo smlouvy objednatele:  
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a na 
základě výběru provedeném v zadávacím řízení zveřejněném prostřednictvím elektronického 

nástroje ppeSystem na profilu zadavatele pod vygenerovaným profilovým číslem ZŘ:  
P18V00002596 

 

I. 
Smluvní strany 

  
Dodavatel: 

 MAZEL s.r.o. 

 Hornoměstská 9, Velké Meziříčí 

IČ: 26957540 

DIČ: CZ26957540  

 Je plátce DPH 

OR: Krajský soud v Brně, spisová zn. C48266 

Zastoupený: Radim Šmída, jednatel 

Pověřený jednáním:      Radim Šmída, mob. xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxx  

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

Objednatel:  

 DIAMO, státní podnik, 

 odštěpný závod GEAM, Dolní Rožínka, č.p. 86, PSČ 592 51 

IČ:  00002739 

DIČ:  CZ00002739, je plátcem DPH  

OR:  Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A XVIII, vložka 520 

  Krajský soud Brno, oddíl A XXIX, vložka 64 

Zastoupený:  Ing. Pavlem Koscielniakem,  

  vedoucím odštěpného závodu GEAM 

Pověřený jednáním:  xxxxxxxxxxxxxx 

  Telefon: xxxxxxxxxxxxxxx 

  Mobilní telefon: xxxxxxxxxxxx 

  e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx  

Bankovní spojení:  xxxxxxxxxxxxxxxxx  

Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 
 
 
 

mailto:smida@mazelsro.cz
mailto:spacekJ@diamo.cz
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II. 
Předmět smlouvy 

 
Předmětem této smlouvy je dodávka 5 ks průmyslových vrat  a 5 ks dveří včetně montáže na 
investiční akci „Snížení tepelných ztrát objektu dílen“ dle následující technické specifikace v souladu 
se zadávací dokumentací č. OI/04a/18 a cenovou nabídkou dodavatele č. 18CF0226W/1 a 
18CF0227W/1-21, která je přílohou této smlouvy. 
 
CZ-CPA: 43.99.90 Ostatní specializované stavební práce j. n. 
CPV:  45421148-3 Instalace a montáž vrat 
 
Technická specifikace: 
 
1 ks Sekční průmyslová vrata o rozměru 4,5 m x 4,99 m s technickou specifikací: 
 Výplň stavebního otvoru 2Z. Vrata osazeny na ocelové konstrukci. 
 

- Vrata budou ze zateplených lamel (cca tl. 40 mm, PUR pěna) 
- Ovládání pohonu vrat zevnitř haly tlačítkové (režim mrtvý muž), možnost ručního 

nouzového ovládání nekonečným řetězem 
- Vrata budou v horní části prosvětlená 
- Barva venkovní RAL 7016, barva vnitřní bílá 
- Vrata i pohony budou vybaveny potřebnými bezpečnostními prvky ( proti prasknutí pružin, 

lan, jištění vestavěných dveří) 
- Zajištění proti násilnému zvednutí vrat 

 
1 ks Sekční průmyslová vrata o rozměru 2,7 m x 3,15 m s technickou specifikací: 
 Výplň stavebního otvoru 18Z. Vrata osazeny na ocelové konstrukci. 
 

- Vrata budou ze zateplených lamel (cca tl. 40 mm, PUR pěna) 
- Ovládání pohonu vrat zevnitř haly tlačítkové (režim mrtvý muž), možnost ručního 

nouzového ovládání nekonečným řetězem 
- Vrata budou v horní části prosvětlená 
- Barva venkovní RAL 7016, barva vnitřní bílá 
- Vrata i pohony budou vybaveny potřebnými bezpečnostními prvky (proti prasknutí pružin, 

lan, jištění vestavěných dveří) 
- Zajištění proti násilnému zvednutí vrat 

 
1 ks Rolovací průmyslová vrata o rozměru 3,6 m x 4,2 m s technickou specifikací: 
 Výplň stavebního otvoru 5Z. Vrata osazeny na ocelové konstrukci zvenčí haly. 
 

- Vrata budou ze zateplených lamel (cca tl. 95*23 mm, PUR pěna) 
- Ovládání pohonu vrat zevnitř haly tlačítkové (režim mrtvý muž), možnost ručního 

nouzového ovládání klikou 
- Barva venkovní RAL 7016, barva vnitřní pozink 
- Vrata i pohony budou vybaveny potřebnými bezpečnostními prvky ( pádové brzdy) 
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1 ks Sekční průmyslová vrata o rozměru 3m x 3,15 m s technickou specifikací: 
 Výplň stavebního otvoru 3Z. Vrata osazeny na ocelové konstrukci. 
 

- Vrata budou ze zateplených lamel (cca tl. 40 mm, PUR pěna) 
- Ovládání pohonu vrat zevnitř haly tlačítkové (režim mrtvý muž), možnost ručního 

nouzového ovládání nekonečným řetězem 
- Vrata budou v horní části prosvětlená 
- Barva venkovní RAL 7016, barva vnitřní bílá 
- Vrata i pohony budou vybaveny potřebnými bezpečnostními prvky ( proti prasknutí pružin, 

lan, jištění vestavěných dveří) 
- Zajištění proti násilnému zvednutí vrat 

 
 
1 ks Sekční průmyslová vrata o rozměru 2,7 m x 2,7 m s technickou specifikací: 
 Výplň stavebního otvoru 4Z. Vrata osazeny na ocelové konstrukci. 
 

- Vrata budou ze zateplených lamel (cca tl. 40 mm, PUR pěna) 
- Ovládání pohonu vrat zevnitř haly tlačítkové (režim mrtvý muž), možnost ručního 

nouzového ovládání nekonečným řetězem 
- Vrata budou v horní části prosvětlená 
- Barva venkovní RAL 7016, barva vnitřní bílá 
- Vrata i pohony budou vybaveny potřebnými bezpečnostními prvky ( proti prasknutí pružin, 

lan, jištění vestavěných dveří) 
- Zajištění proti násilnému zvednutí vrat 

 
 
1 ks Jednokřídlové dveře o rozměru 1,1 m x 3,35 m s technickou specifikací: 
 Výplň stavebního otvoru 1Z. Dveře osazeny na ocelové konstrukci. 
 

- Barva oboustranná RAL 7016 
- Prosklený nadsvětlík 
- Samozavírač, zámek, klika/klika 

 
3 ks Dvoukřídlové dveře o rozměru 1,8 m x 3,4 m s technickou specifikací: 
 Výplň stavebního otvoru 6Z. Dveře osazeny na ocelové konstrukci. 
 

- Barva oboustranná RAL 7016 
- Prosklený nadsvětlík 
- Samozavírač, zámek, klika/klika 

 
1 ks Jednokřídlové dveře o rozměru 1 m x 3,15 m s technickou specifikací: 
 Výplň stavebního otvoru 7Z. Dveře osazeny na ocelové konstrukci. 
 

- Barva oboustranná RAL 7016 
- Prosklený nadsvětlík 
- Samozavírač, zámek, klika/klika 
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III. 
Doba plnění předmětu smlouvy 

 
Termín plnění:  dodání      do 15. 6. 2018 
   montáž   od 15. 6. 2017 do 30.11.2018 
 
S možností dřívějšího plnění, a to se všemi doklady nutnými k převzetí a k řádnému užívání 
předmětu smlouvy. 
Nabytím vlastnického práva přechází nebezpečí škody na objednatele. 
 
 
 

IV. 
Místo plnění, způsob dodání 

 
Dodavatel splní povinnost dodat předmět smlouvy na adrese plnění. 
Dodací podmínka dle INCOTERMS 2010 DAP 
  
DIAMO, státní podnik odštěpný závod GEAM,  
závod Chemická úpravna,  
Dolní Rožínka 
 
GPS:     N 49.494261 
              E 16.2283958 
 
Prodávající uvědomí objednatele nejméně 3 pracovní dny předem o připravení předmětu smlouvy 
k odevzdání. 
 
 

V. 
Cena předmětu smlouvy  

 

     Cena předmětu smlouvy je uvedena v českých korunách (CZK). 

     Celková cena předmětu plnění:  911.658,- Kč bez DPH 

   

     DPH bude účtována v zákonné výši platné ke dni zdanitelného plnění. 

 

    Celková cena předmětu plnění obsahuje veškeré náklady dodavatele  včetně dopravy do místa 
plnění. 

 

 
 

VI. 
Platební podmínky 

 
1. Dodavatel se zavazuje dodat sjednaný předmět smlouvy na výše uvedené místo plnění a 

objednatel se zavazuje sjednaný předmět smlouvy odebrat a uhradit sjednanou cenu podle 
podmínek uvedených v této smlouvě. 
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2. Cena bude fakturována po převzetí díla, na základě předávacího protokolu potvrzeného 
objednatelem, bez možnosti zálohových plateb 

3. Fakturace bude provedena dílčími fakturami:  

1. dílčí faktura za dodávku 750.000,- Kč bez DPH 

2. dílčí faktura za montáž 161.658,- Kč bez DPH.  
 

4. Kupující fakturu uhradí ve lhůtě 30 dnů od doručení faktury.  
 

5. Faktura bude mít náležitosti řádného daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty v platném znění.  
Dnem zdanitelného plnění je den převzetí předmětu smlouvy v místě plnění. 

     Prodávající se zavazuje, že na daňových dokladech bude uvedeno číslo jeho bankovního účtu, 
zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 98 zák. o DPH v platném znění. Účetní 
doklady prodávající opatří číslem, které je uvedeno v záhlaví této smlouvy. 

 

6.  Plátce DPH je povinen vystavit daňový doklad v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty. V opačném případě je kupující oprávněn vrátit doklad do data splatnosti a 

prodávající je povinen vystavit doklad nový s novým datem splatnosti. V tomto případě není 

kupující v prodlení s úhradou. 

 

 
 
 

VII. 
Obchodní podmínky 

 

1. Pro tuto smlouvu platí „Všeobecné obchodní podmínky“ dodavatele mimo článek VII, které 
jsou přílohou smlouvy. 

2. Dodavatel neprodleně po vyexpedování zboží písemně (faxem, e-mailem) oznámí objednateli 
provedení expedice. 

 
 

VIII. 
Záruční podmínky 

 
1. Dodavatel přebírá za předmět této smlouvy záruku za jakost v rozsahu a délce a za podmínek 

dle této smlouvy. 
 
2.  ZÁRUČNÍ DOBA: 

Dle nabídky: 10 let na vratové křídlo, 24 měsíců na pohon vrat, ostatní prvky podléhající 
opotřebení 24 měsíců, za podmínek garančních servisů vždy každých 12 měsíců 

 
3. V případě výskytu vad je kupující povinen uplatnit práva ze záruky u dodavatele bez zbytečného 

odkladu poté, co mohl vadu při dostatečné péči zjistit. Uplatní-li kupující právo ze záruky, potvrdí 
mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil. Prodávající má právo určit způsob 
reklamace vad dle svého uvážení s ohledem na povahu a závažnost oznámené vady. 
Prodávající je povinen zvolený způsob reklamace sdělit kupujícímu nejpozději do 30 dnů ode 
dne uplatnění práva ze záruky a provést zvolený způsob reklamace v přiměřené době. Kupující 
souhlasí s tím, že opravu případných vad zajistí prodávající. 
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4. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé přirozeným opotřebením, neodbornou manipulací nebo 
nedodržením pokynů dle návodu pro provoz a údržbu a jeho součástí a nevhodným 
skladováním či přepravou. 

 
 
 

IX. 
Ostatní ujednání 

 
1. V případě, že prodávající nedodrží termín plnění dodávky (viz čl. III), je kupující oprávněn 

požadovat uplatnění slevy ve výši 0,1 % ze sjednané smluvní ceny za každý den prodlení pro 
nesplněné dodávky. Prodávající je povinen následně požadovanou slevu kupujícímu poskytnout 
a stejně tak uhradit případně vzniklé škody. 

 

2. V případě prodlení objednatele s úhradou fakturované částky vzniká prodávajícímu právo 
účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky ze každý den prodlení po lhůtě 
splatnosti. 

 

3. Smluvní pokuta bude vymáhána od částky minimálně 300 Kč, a to i při součtu opakovaných 
případů. 

 
 

 

X. 
Podstatné porušení smlouvy 

 
Smluvní strany se dohodly, že ve smyslu občanského zákoníku pokládají za podstatné porušení 
smluvní povinnosti s možností odstoupení od smlouvy: 
 

a) nedodání předmětu smlouvy v plném rozsahu dle upřesnění podle článku II, 
 

b) nedodání předmětu smlouvy ve lhůtě podle článku III, 
 

c) nezaplacení ceny kupujícím řádně a včas dle článku V. a VI. této smlouvy. 
 
 

XI. 
Vyšší moc 

 
1. V případě vyšší moci jsou smluvní strany po dobu jejího trvání zproštěny povinností vyplývajících 

ze smlouvy. Vyšší mocí se rozumí okolnosti, které nastaly po uzavření smlouvy v důsledku 
nepředvídatelných událostí, které smluvní strany nemohou odstranit, jako např. válka, živelné 
katastrofy, stávky organizované příslušnou odborovou ústřednou apod. 
 

2. Smluvní strany jsou povinny neprodleně ohlásit příslušné druhé straně vznik nebo ukončení 
vyšší moci a následovně to potvrdit doporučeným dopisem.  

 
3. Na požádání předloží smluvní strana dovolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně 

důvěryhodný důkaz o této skutečnosti. 
 

4. Jestliže v důsledku vyšší moci nedojde k plnění dodávek ve smyslu odstavce 1 a smluvním 
stranám vzniknou náklady z tohoto důvodu, hradí každá smluvní strana své takto vzniklé 
náklady. 
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5. Jestliže v průběhu vyšší moci dohodne prodávající s kupujícím náhradní způsob dodávky, 
vynucený vyšší mocí, a s tímto způsobem plnění dodávky budou spojeny vyšší náklady, bude 
tyto náklady hradit kupující. 

 
6. Jestliže by se splnění smlouvy v důsledku vyšší moci posunulo o více než 1 měsíc, vyhrazují si 

obě strany právo na sjednání nových dodacích lhůt nebo na odstoupení od smlouvy. 
 
 
 
 

XII. 
Platnost smlouvy 

 

 

 

1. Smlouva nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv).   

 

 

2. Smlouva může být ukončena: 
 

a) písemnou dohodou obou smluvních stran, 
b) odstoupením od smlouvy jedné ze smluvních stran, pokud dojde k jejímu podstatnému 

porušení podle článku X. této smlouvy. 
 
 

3. Při ukončení platnosti smlouvy shora uvedenými způsoby musí smluvní strany vyrovnat všechny 
vzájemné pohledávky a závazky. 

 
 

XII. 
Radiační ochrana a BOZP 

 

1. Níže uvedené body budou dále upřesněny ve smlouvě dle konkrétních prací a místa jejího 
výkonu. 

2. Objednatel se zavazuje seznámit zaměstnance zhotovitele s místně provozními předpisy na 
místě výkonu smluvní činnosti (doplní se), zásadami radiační ochrany (dle § 26 vyhlášky), 
podmínkami bezpečnosti práce, informovat je o zdravotních rizicích a ochraně před jejich 
působením. 

3. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že se jeho zaměstnanci budou řídit vnitřní dokumentací 
objednavatele, s kterou byli seznámeni, pokyny příslušných odpovědných zaměstnanců 
objednavatele a platnou legislativou v dané oblasti, zejména v oblasti bezpečnosti a hygieny při 
práci a radiační ochrany.  

4. Zhotovitel se upozorňuje, že se pracoviště nachází ve „Sledovaném (nebo kontrolovaném) 
pásmu se zdroji ionizujícího záření“ dle § 29 a § 30 (uvede se předmětné dle místa výkonu 
smluvní činnosti) vyhlášky SÚJB č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení 
radionuklidového zdroje. 
 

5. Zhotovitel předmětných prací se zavazuje, že v případě provádění prací ve sledovaném a 
kontrolovaném pásmu objednatele, bude prokazatelně informovat o této skutečnosti své 
pracovníky a doloží objednateli jejich souhlas s výkonem funkce radiačního pracovníka, pokud 
bude předpoklad, že by jeho zaměstnanci překročili obecné limity stanovené vyhláškou. 
 

6. Za radiační ochranu zodpovídá xxxxxxxxxxxxxxxx. 
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7. Objednatel se zavazuje ve spolupráci se zhotovitelem zajistit pro jeho pracovníky v případě 
nutnosti radiační průkazy (jedná se o případ, pokud budou smluvní práce vykonávat radiační 
pracovníci kategorie A v kontrolovaném pásmu), pokud nebude stanoveno jinak. 
 

8. Zhotovitel se zavazuje předávat objednavateli měsíčně (a po ukončení činnosti) údaje o svých 
zaměstnancích provádějící předmětné smluvní práce – seznam osob, data narození a počet 
hodin jimi strávených na pracovištích. Na základě těchto podkladů bude provedeno 
objednavatelem vyhodnocení radiační ochrany a zpracovány odhady efektivních dávek 
zaměstnanců zhotovitele dle platného „Programu monitorování“. Výsledky budou zhotoviteli 
předány. 
 

9. Zhotovitel se zavazuje po ukončení díla umožnit dozimetrickou kontrolu použitých mechanizmů, 
nástrojů a ochranných pomůcek za účelem jejich dekontaminace. V případě potřeby zajistí 
zhotovitel v součinnosti s objednatelem jejich dekontaminaci před odvozem z organizačních 
jednotek o. z. GEAM. 

 
 

XIII. 
Závěrečná ustanovení 

 
 
 

1. Tato smlouva může být měněna pouze písemně, a to formou číslovaných dodatků 
odsouhlasených oběma smluvními stranami. 

 

 

2. Smluvní vztah bude podléhat zákonu o registru smluv. 
 
 
3. Účastníci smlouvy tímto vyslovují souhlas s uveřejněním celého textu smlouvy ve smyslu zák. č. 

340/2015 Sb. o registru smluv. 
 
 
4. Účastníci smlouvy berou na vědomí, že registraci smlouvy ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb. o 

registraci smluv provede DIAMO s. p. 
 
 
5. Účastníci smlouvy tímto vyslovují souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v záhlaví 

smlouvy s tím, že takto učiněný souhlas nebudou v budoucnu zpochybňovat. 
 

 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 exemplářích s platností originálu, z nichž po jednom obdrží 
každá ze smluvních stran. 

 

 

7. Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právem a právním řádem 
České republiky. 

 

 

8. V případě soudního sporu bude tento veden u místně příslušného soudu objednatele. 
 

9. Smluvní strany ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit v případě, 
že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti lidským právům 
či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům. 
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10. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato 
odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, že je určitá a srozumitelná a že není uzavírána v tísni či 
za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

 
 
Přílohy: - Cenová nabídka č. 18CF0226W/1 a č. 18CF0227W/1-21 
             - Všeobecné obchodní podmínky  
 
 
 
Ve Velkém Meziříčí dne ……………. V Dolní Rožínce dne 23.5.2018                                     
 
 
 
 
 
Za dodavatele: Radim Šmída                                                                Za objednatele:                                                                      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………... ………………………………………….. 
            Radim Šmída         Ing. Pavel Koscielniak 
               jednatel                                                                 vedoucí odštěpného závodu GEAM                                     
   


