
SMLOUvA O DÍLO
uzav ená dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského Zákoníku,r

v platném Znění

Článek 1
Smluvní Strany

Objednatel: Fakultní nemocnice .Hradec Králové
se sídlem: Sokolská 581. 500 05 Hradec Králové Novýr Hradec Králové

Zastoupená: "Ĺ-.MUDL Vladimírem Paličkou. CSc., dr. h. c., editelem ł
IČ; 00179906
DIČ: (3200179906
bank. spoj.: Česká národní banka
číslo účtu: 24639511/0710 ı
(dále jen „ohjednatel

a

Zhotovitel: DOUBLE ENERGY S.r.o.

se sídlem: Pivovarská 30, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Zastoupený: | lng. Janem Macurou, jednatelem

IČ: 042363 86
DIČ: 02042363 86
bank. spoj.: ČSOB Rožnov pod Radhoštěm
číslo účtu: 271041525/0300
x- giSn-aøø v :âR/OR; Krajský 6666 v ostrava-_. 6660 c, vıøžk 62.903
(dále jen ..Z.hotovitel“)

b.)

Článek 2
P edmět smlouvy

P edmětem této smlouvy je Závazek Zhotovitele provést pro objednatele servisní a

montážní práce na akci s názvem „Oprava záložního zdroje UPS pro budovu č. 50 ve
Fakultní nemocnici Hradec Králové“ v souladu s nabídkou Zhotovitele Ze dne 13.6.
2018.
P edmětem této smlouvy je Závazek zhotovitele provést demontáž a Zpětný odběr
Záložního Zdroje UPS (včetně baterií) a dodávku a montáž nového záložního Zdroje 'UPS
(včetně baterií). včetně všech souvisejících prací. Dále pak provést odvoz a následnou

ekologickou likvidaci veškerého demontovaného materiálu dle platných norem a Zákonů.
Dále je p edmětem této smlouvy Závazek objednatele ádně provedené dílo p evzít a
Zaplatit Za něj Zhotoviteli sjednanou cenu.
P i p edání díla je Zhotovitel povinen dodat objednateli rovněž. veškerou dokumentaci

v českém jazyce nutnou k p evzetí a ádnénnı užívání díla. kterou vyžadují p íslušné

obecně Závazné právní p edpisy a normy ČSN a EN (Zejména dodací listyr a prohlášení o

shodě materiálů).
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Článek 3
Doba plnění

Zahájení provádéni dila bude po podpisu této smlouvy o dílo.
Zhotovitel je povinen realizovat dílo nejpozději do 27. 7. 2018.
Dílo bude realizováno dle vzájemné odsouhlaseného harmonogramu praci. a dodávek.
V p ípadě, že z provozních důvodů na Straně objednatele nebude realizace díla do 27. 7.
2018 možná, zavazuje se zhotovitel realizovat dílo dle podmínek Stanovených smlouvou
o dílo do .3. 8. 2018.

Článek 4
Místo plnění

Místem plnéní je budova č. 50 v Sídle objednatele.

Čıánek s
Cena díla a platební podmínky

Cena díla činí : 331 120 Kč bez DPH

Cena za provedené dílo je stanovena jako cena bez DPH, k níž bude p ipočtena DPI-l ve
výši stanovené platnými a ůčinnymi právními p edpisy k okamžiku uskutečnění
zdanitelného plné-ní. V p ipadé, že se na dodávku díla nebo jeho část vztahuje ustanovení
režimu p enesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92e zákona č. 23 5/2004 Sb., o dani
z p idané hodnoty, v platném znéní, bude cena Za toto dílo nebo jeho část uvedena na
daňovém dokladu samostatnou položkou.
Tato cena díla je sjednána jako konečná a maximálně p ípustná.
V cenč díla jsou započítány veškeré náklady zhotovitele Spjaté s realizací díla (zejména
náklady dopravy materiálu, instalaci, rozmístění, cla, kursové rozdíly, pojištění, likvidaci
obalů a odpadů, ceny obalů či jinych materiálů a p ípadné další poplatky), a to včetně
nákladů spjatych s pracemi souvisejícími S realizací díla, které zhotovitel mél nebo mohl
p edpokládat. _
Zmena ceny díla je p ípustná pouze se zákonnou změnou výše sazby' DPH, a to pouze ve
vyši jí určené.
Úhrada ceny díla bude uskutečnéna po komplexním písemném p edání všech prací
zhotovitelem a jejich písemném p evzetí objednatelem (dále jen „protokolární p edání
díla“'). Zhotovitel je povinen vystavit objednateli fakturu nejpozději do l4 dnů po
protokolárním p edání díla.
Podkladem pro fakturaci je vzájemné odsouhlaseny p edávací protokol.
Částečná či zálohová fakturace nebude zhotovitelem realizována.
líaktura je splatná ve lhůtč 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli.
Platební povinnost objednatele se považuje za Splnénou dnem, kdy je p íslušná částka
odepsána z účtu objednatele.
Daňový doklad - faktura musí obsahovat veškeré náležitosti Stanovené zákonem č.
235/2004 Sb., o dani z p idané hodnoty, v platném znéní, a dalšími platnými daňovými a
účetními p edpisy, včetné § 435 odst. l zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v
platném znéní. Na faktu e musi být mimo jiné uveden odkaz na tuto Smlouvu o dílo,
prohlášení zhotovitele, že ke dni vystavení faktury není veden v registru nespolehlivych
plátců dané z p idané hodnoty; Soupis p íloh; razítko a podpis osoby oprávněné k.
vystaveni daňového dokladu.
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