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Smlouva o dílo

Stanovení reziduálních napětí v segmentech vlakové nápravy po kalení

uzavřená níže uvedeného dne podle ustanovení § I746 odst. 2 a 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb..

občanského zákoníku vc znční pozdějších předpisů. (dálcjen „Smlouva“)

mezi

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 15/2172 708 33 Ostrava — Poruba

zastoupená: ——prorektorem pro VaV

1čo: 61989100

DIČ: CZ61989I00

bankovní spojení: ČSOB Ostrava a.s.

_

(dálejen ,.Objcdnatel'“)

a

Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Žižkova 22. 616 62 Brno

1čo: 68081723

DIČ: C268081723

bankovní spojení: ČSOB Brno a.s.

_

(dalejen "Zhotovitel")

(společně též "Smluvní straný")

[.

Uvodní ustanovení

1. Objednatel se Zhotovitelem touto Smlouvou sjednávají podmínky za kterých bude Zhotovitel pro

Objednatele stanovovat reziduální napětí v segmentech vlakové nápravy po kalení v rámci projektu

Technologické agentury ČR (program EPSILON) THO2020634 - Technologie doplňkového tepelného

zpracovaní ke zvýšení spolehlivosti a životnosti železničních dvojkolí.

[
J

Zhotovitel prohlašuje že svou činnost provozuje na základě příslušného oprávnění

a oprávnění o osvědčení způsobilosti. na základě kterých může pro objednatele dané zkoušky

provádět.
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II.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele experimentální stanoveni rezidualnieh napětí pomocí

tenzometrů z prstenců vyrobených elektrojiskrovým obráběním segmentů napravy (2 segmenty) —

měření pro porovnání dat s předchozí metodou; numerické výpočty nutné ke kompenzaci naměřených

dat (výpočetní korekce odstraněných časti napravy): zajistit experimentální měření. konzultace.

interpretace naměřených dat a vypracovat zprávu. Zhotovitel timto uděluje Objednateli a partnerovi

projektu společnosti BONATRANS GROUP. a.s. oprávnění k výkonu práva neomezeně užívat

výsledky těchto zkoušek/testů vzniklých na základě této smlouvy o dílo.

Termín pro předání dila formou technické zprávy je 30. 1 1, 2018.

Zhotovitel se zavazuje provádět zkoušky včetně přípravných prací na svůj náklad a nebezpečí a je

povinen při jejich provádění dodržovat pokyny Objednatele.

Objednatel se zavazuje za řádně a včasně provedené zkoušky a předané výstupy zaplatit cenu ve v "”‘i
./

a za podmínek stanovených v čl. 1V. této Smlouvy.

Ill.

Podminky konzultace zkoušek a způsob plnění

Kontaktni osobou Zhotovitele pro konzultace dílčích pracíje:

  

Kontaktními osobami Objednate1e pro konzultace a připomínky k průběhu plnění smlouvy a převzetí

výstupů jsou:

 

Smluvní strany. každá samostatně. prohlašují. že jsou zde výše uvedenými fyzickými osobami

(subjekty osobních údajů) oprávněny k použitijejich osobních údajů pro účely a potřeby smluvních

stran podle této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují zpracovávat tyto osobní údaje v souladu

správními předpisy. zejména nařízením evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne

27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecného nařízení o ochraně osobních údajů)

a to pouze a výlučně pro účely podle této Smlouvy.

Jestliže se vdobě do 30 dní po předání výsledků zkoušek zjisti ve výsledné dokumentaci vady

a nedostatky, které brání Objednateli použít výsledky k účelu, za jakým byly provedeny: zavazuje se

Zhotovitel tyto bezodkladně (nejpozději do 7 kalendářních dní od oznámeni. nestanoví-li Objednatel

jinou lhůtu) odstranit na základě oznámení Objednatele (reklamace).

[V.

Cena, platebni a sankční podmínky

Cena sjednaná Smluvními stranami činí 160 000 Kč bez DPH (193 600 Kč včetně DPH). V cenějsou

zahrnuty rovněž veškeré náklady Zhotovitele ajedná se o cenu nejvýše přípustnou.



„

).

U
I

  
Zhotovitel odpovídá za to. že sazba daně zpřidané hodnoty bude stanovena v souladu

s aktuálně platnými právními předpisy.

Cena bude uhrazena Objednatelem na základě daňového dokladu (dále jen ,.liaktura“) vystaveného

Zhotovitelem bez zbytečného odkladu po řádném provedení zkoušky. vyhotovení protokolu (případně

další dokumentace o výsledku) a potvrzení o převzetí dokumentace ze strany Objednatele. Splatnost

faktury je 2l dnů ode dne doručení řádné a úplné faktury Objednateli. Cena bude vyplacena

Objednatelem bezhotovostně převodem ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele uvedeného

v záhlaví této Smlouvy. Zálohy nebudou poskytovány.

Faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového a účetního dokladu dle zákona č. 563/199I Sb.,

o účetnictví. ve znění pozdějších předpisů. a zákona č. 235/2004 Sb.. o dani z přidané hodnoty. ve

znění pozdějších předpisůjakož i obchodní listiny podle zákona č. 89/2012 Sb.. občanského zákoníku

ve znění pozdějších předpisů.

Faktura musí zejména obsahovat:

a) číslo a datum vystavení faktury.

c) předmět plnění ajeho přesnou speeilikaci.

d) název projektu a jeho registrační číslo. bankovní spojení. číslo účtu

e) označení banky a čísla účtu. na který musí být zaplaceno.

t) lhůtu splatnosti faktury.

g) název. sídlo. IČO a DIČ Objednatele a Zhotovitele.

V případě. že faktura výše uvedené náležitosti nebude splňovat, může být Objednatelem vrácena do

10 dnů ode dne jejího doručení k opraveni bez proplacení. V takovém případě běží u předmětné

faktury lhůta splatnosti znovu ode dne doručení opravené či nově vyhotovené faktury Objednateli.

Objednatel je oprávněn předloženou fakturu vrátit bez proplacení rovněž za předpokladu, že má

výhrady k objemu a kvalitě poskytnutých služeb nebo ceně. Takové případné výhrady oznámí písemně

Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předložení faktury. V takovém

případě běží u předmětné faktury lhůta splatnosti znovu ode dne doručení opravené či nově

vyhotovené faktury Objednateli.

V případě prodlení Objednatele s placením ceny uhradí Objednatel Zhotoviteli zákonný úrok

z prodlení za každý započatý den takového prodlení.

V případě prodlení Zhotovitele s provedením zkoušek a předáním výstupů zkoušek se sníží celková

cena dané dílčí objednávky 0 0,5 % smluvené ceny za každý započatý den prodlení (smluvní pokuta).

Veškeré platby dle této Smlouvy budou Objednatelem placeny na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví

této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje. žejeho bankovní účet uvedený v této smlouvě nebo ve faktuřeje

jeho účtem. kterýje správcem daně zveřejněn způsobem umožňuj ieim dálkový přístup v souladu s ust.

§ 96 zákona o DPH. Zhotovitel je povinen uvádět ve faktuře pouze učeL který je správcem daně

zveřejněn v souladu se zákonem o DPH. Dojde-li během trvání této Smlouvy ke změně identifikace

zveřejněného ůčtu_ zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu písemně informovat Objednatele

o takové změně. Vzhledem k tomu. že dle ust. § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH ručí příjemce

zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z tohoto plnění. pokud je Úplata za toto plnění poskytnuta

zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný učet než účet poskytovatele zdanitelného plněnít

kterýje správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. provede Objednatel úhradu

ceny Plnění pouze na ůčet„ který je účtem zveřejněným ve smyslu ust. § 96 zákona o DPH. Pokud se

kdykoliv ukáže. že účet Zhotovitele. na který Zhotovitel požaduje provést úhradu ceny Plnění. není



I
Q

b
.
)

U
1

k
)

b
)

zveřejněným účtem. není Objednatel povinen úhradu ceny Plnění na takový učet provést: v takovem

případě se nejedná o prodlení se zaplacením ceny Plnění na straně (')biednatele.

V.

Povinnost mlčenlivosti

Smluvní strany se vzájemně zavazují zachovávat mlčenlivost o všech podstatných skutečnostech

získaných při své činnosti vyplývající z této Smlouvy a jednotlivých smluv o dílo_ ato zejména

o skutečnostech. které tvoříjejich obchodní tajemství a důvěrně informace druhé smluvní strany (dále

jen „povinnost mlčenlivosti").

Obchodním tajemstvímjsou konkurenčně významné. určitelne'. ocenitelne' a v příslušných obchodních

kruzích běžně nedostupné skutečnosti„ které souvisejí s činností Objednatele a Zhotovitele ajejichž

vlastník zajišt'uje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení.

Za důvěrné informace Objednatele Smluvní strany považují zejména parametry vzorku a dále veškeré

informace a podklady doručené Zhotoviteli.jakož i výsledky zkoušek.

Smluvní strany. zvláště pak Zhotovitel. jsou povinný seznámit s povinností mlčenlivosti dle této

Smlouvy všechny své zaměstnance a rovněž připadne subdodavatele ajejich zaměstnance. kteří budou

mít přístup k důvěrným informacím druhé Smluvní strany. Tyto další osoby musí být zavázány

k ochraně důvěrných informací nejméně v rozsahu podle této Smlouvy.

Porušením závazku mlčenlivosti není:

a) poskytnutí důvěrných informací v nezbytném rozsahu orgánům nebo osobám majícím ze zákona

právo na tyto informace a kontrolu činnosti Smluvních stran:

b) poskytnutí důvěrných informací osobám. které mají ze zákona uloženou povinnost mlčenlivosti

(notář. advokáL daňový poradce)aje to nezbytné pro naplnění účelu této smlouvy:

c) použití důvěrných informací v souladu s touto Smlouvou nebo na základě výslovného souhlasu

příslušné Smluvní strany.

Touto povinností mlčenlivostijsou Smluvní strany vázány po dobu pěti let od ukončení této Smlouvy.

pokud nebudou mlčenlivosti zproštěny nebo se nestanou dane informace veřejně dostupnými. a to

nikoliv porušením povinnosti mlčenlivosti druhou smluvní stranou.

Poruší-li Zhotovitel povinnosti vyplývající ztéto Smlouvy ohledně ochrany důvěrných informací

a povinnosti mlčenlivosti,je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 40 000: Kč za každé

porušení takové povinnosti.

Vl.

Závěrečná ustanovení

Otázky touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Zveřejnění této smlouvy dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb.. o registru smluv provede na

základě dohody smluvních stran Objednatel. a to tak. aby potvrzení o zveřejnění smlouvy bylo zasláno

oběma Smluvním stranám.

Případné spory obou Smluvních stran budou řešeny přednostně dohodou. Nedojde-li k dohodě. budou

spory řešeny na základě návrhu kterékoliv Smluvní strany věcně a místně příslušným soudem Ceské

republiky.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech. z nichž každá Smluvní strana obdrží pojednom.



Na důkaz 10110. že Smluvní strany s obsahem 1é10 smlouvy souhlasí. rozumíjí a zavazují sc kjcjímu

plnění. připojují své podpisy a prohlašují. Žc 12110 smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a

vážné vůlc prosté lísnč.   
V Ostravě dnc V Brně dne 20. 8. 2018

 

VŠB _ TU Ostrava Ústav fyziky materiálů AV ČR. v. v. i.
     


