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Ma kanalizace a.s.

 

OBJEDNÁVKA Č. : OlDN18001680 KE SMLOUVĚ č. :

OBJEDNATEL v

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. VSB-TU OStraVae FAST

Sídlo: Ostrava - Moravská Ostrava, Nádražní 28/31 14 L- Pgdéšgě 1875

PSČ 729 71 708 33 Ostrava-Poruba

162: 45193673 DIČ: CZ45193673    
Zapsáno v OR KS v Ostravě, spisová značka B 348

V Ostravě dne: 02.10.20] 8

Vyřizuje:

Telefon:

DODAVATEL

Obchodní firma nebo název: VYSOKÁ ŠKOLA BÁNSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Sídlo nebo místo podnikání: 17. listopadu 2172/15 708 33 Ostrava — Poruba

IČ: 61989100

DIČ: CZ61989100

Zapsán:

Dodací lhůta: 05.10.20] 8

Místo dodání:

 

Množství Cena zajedn. bez
Poř.č. Kód položky Předmět plnění Jedn. celkem DPH [Kč]

 

1 Služby Stavebně technický průzkum objektu VDJ Lhotka - 1 92 500500

 

Celková hodnota objednávky bez DPH: 92 500,00

Nedílnou součástí této objednávkyjsou obchodní podmínky objednatele, které jsou k této objednávce přiloženy ajsou s ní

neoddělitelným způsobem spojeny. Podpisem této objednávky dodavatel potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami

a že s nimi bez výhrad souhlasí.

    

 

Costravaké vodárny ] kan

IŽÚf

Datu1n,3meno a po!p1s !Olavatele, razítko

139 -1B- 21113

Datum,jmeno a po plS 0 e nate e, razítko

02. 111. 2858
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Obchodní podmínky objednatele

I_\to obchodní podmínky (dale „obchodni podnnnk_v"i společnosti ()strav L" \odarny .1

kanalizace .t, s.. s.: sidlcni 1 tstrma - Moravska Ostrava. \1'1111112111'23'3111 PSL' 729 71. 1("1’)'

Mi 01 o“ zapxanc \ obchodnim reistřiku \edenént Krajským soudem \ Ostravě. oddíl B.

1H („ jcn .,ubjedii:ttel“t upravují v7ftjetnna' prám .1 povinnosti smluvních \itan

v stillYlalUnll nebo na 7akladé Objednávky idale jen ..obiedttá\'ka"i mezi

objednatelem .1 jinou fyzickou nebo ptrivitickou osobou. která je jako dodavatel oznaěěna na

objednávce idale ten .,dodavatel"l 1'_1 to obchodni podtnínkv se vztahují na u/„aviráni kupních

sinhn ve smyslu tl>l. 1' 207‘) .1 1111.11. zakona L'. S 731112 Sb, občansky lákoník platnem

!llČtll tdalc ieit „občansky zakonik“l. jakoz t smluv o dílo ve smyslu ust. & 258.11 .1 násl

  

vlozka

vznikle

oběanskelto zakoniku Pokud se na zakladě ”bu-111111111 uzavira jtnv typ stnloun. ne'/". je

   111 L11LII11 \_\' 1.1)1'1112111 se obchodni podmínky přiměřeně \ případe Že je titezt dodmatelctn a

objednatelem uvavřena smlotna. ktera se vztahuje k plnění uvedene'mu 1'11b1L11

nj:1111:1111 \ trikov: smlouvě mají přednost před ujednanitn těchto obchodních podmínek.

Smlouva mezi dodavatelem a objednatelem je uzavřena momentem doručení přijato

iakceptm aněi objednavky podepsané osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele

ahjednaiclí. a to buď \ písemně podobe poštou do stdla objednatele nebo faxem na číslo

507-175 550 nebo \ elektronicke podobě tnaskenovana ob_iednínka) emailem na adresu

|tit7:Ln\'nk..:7.. Od tohoto momentu mezi objednatelem a dodavatelem vznikají vzájemná

prava .1 povinností

Lhuta pro přijetí lakceptaei) objednav dodavatelem ČttlÍ ? pmcovnich dnů ode dne doručení

objednávky dodavateli. nebude-li prijatd objednm ka doručena objednateli \ teto lhutě.

unlouva Inc/.1 objednatelem a dodavatelem nevznikne

Dodavatel se lavazuje \lorlat objednateli zboží nebo provest ve prospěch objednatele dilo dle

spectlikace uvedené v objednávce (chile jen „předmět pínčni“l a dle sjednaných podmínek.

JeAIt předmětem plnění dodaní 1111171. zavazuje se dodavatel toto zboží dodavateli řádné dodat

:1 111111111111 inu nabytí vlastnického práva k dodanentu zboží. jc-li předmětem plneni provedení

111111. zavazuje >C dodavatel dílo na \\ uj náklad a na sve nebezpečí provést .1 předmět díla bez

vad .1 nedodělku předat objednateli. Objednatel se zavazuje zaplatit za řz'idnou a včasnou

tealiaici předmětu plneni dodavateli cenu uvedenou v objednávce (dálejcn „eena'“). K ecnč

bude připočtena tlai't .: přidané hodnoty dle platných předpisu ke dni zdanttelněho plnění. lato

cena je pevná a zahniuje veškeré náklady- dodavatele související s realizací předmětu plneni.

Dodavatel se za .mije realizovat předmět plnění nejpozději do 3 pracovnich dnů ode dne

doručení přijaté objednavky objednateli. neni-It \' objednávee uvedena llttila jiná. Dodavatel

je povinen realimvat předmět plnění v pracovní den v obdobi od 7.00 1111 15.00 111111111 v 1111'le

plnění moderním v objednávce. \'enirlí místo plnění uvedeno v objednávce. je dodavatel

povinen realizovat předmět pltiění v hlavním skladu ob'cdnatele na adres-c Š\ermo\a 13110.

()sitava .. \latíanskě hory. Dodavatel ručí za tcr.hiiic av vozidel. klcrz'I pot e dopravt=

předmětu plnění do 1n ta plneni. Dodavatel je rovněž odpovědny za případný únik

pohonných hmot. oleje ěi _jmyeh závadny :11 látek v 1111le plnění a za jejich následnou

likvidact a zavazuje se ochranit objednatele před jakoukoliv ujmou. ktera by objednateli

v důsledku takové situace mohla vzniknout a v případě vzniku u_jtny se zavazuje objednatele

odškodnit \ plném rozsahu včetně \'ijuiv :ieiitajetkove Náklady na dodani předmětu plnění

1111 ntísta plnění ne.—e sic-11.11.1111!

Dodavatel zatuůnje. Ze předmět plneni bude realizován v poladmanc kvalítč. bez vad a IL'

určen pro zamyšleně použiti. vyhovuje podmínkám certifikace. případně pníadmané pro

daný předmět plnění nebo požadavkuni na dobu životností. Je li předmětem plnění dodání

zboží. dodava.th je povinen dodat zbozi 1101: a nepotí/.de. ledtiZe je v objedn.pcc uvedeno

jinak_ Dodavatel odpovida 7a to. ab) 111L1111Ll plnění splňoval podmínky zakonačL. 77.10"?

Sb.. o 11-111II1IL _1'c11 pLIl1Id.I11:1L'11 1111 1'_1"111bk; 11 o změně a doplnění nůktciych nikotin. ve lnětii

pozdějších předpisu Předmět plneni. kter) pitch 7.í do příinišlio styku >“ pitnou vodou_ ttiiisi

splňovat požadavky dle \: 5 zákona 13. 2582000 Sb.. 11 ochraně veřejnelto zdraví v platném

znění a vylilr'iš ě. 400/3005 Sb.. o 1 eniekvch požadavcích 1111 výrobky přicltamjíeí do

pi“ něho sty ku s vodou a na úpravu vody v platneiti zneni \" p padě. l'c předmětem plnění je

dodávka zboži. je dodavatel povinen zbozi zabaltt tak. aby 7ho/Íí ochránil před puškou-nim .1

aby obal vyhovo al povaze zbo/'.í n zpusobu přepran; tohoto zboží Dodavatel laruěuje. Z

době realizace nebude předmět plnění zatížen právy třetích osob. Dodavatel je povinen

provest plnění dlc teto smlouvy tak. aby zboži. resp. předmět díla. nebyl zatížen jakymikol

právy lÍ'ClltJli osob (včetně podminen) . nebo budoucích ptítvl. lodi předmětem plnění

autorske dilo. dodavatel poskytuje objednateli optáměuí užit autorske dílo jako celek. Ci

vjake'koliv jeho části v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě. .I 111 k: všem

lnziiným způsobům užíti ve smyslu ustanoveni \“ 12 a násl. zákona č. 121.2000 Sb,

autorskeho zakona v plantěm zneni.

Smluvní strany se dohodly. že vpřípadě neposkytnutí souětnností ze strany objednatele

dodavatel není oprávněn zajistit na'hrarhií plni—nL a to ani na jeho učet ani na účet objednatele.

\lnožství zboží stanovené v teto objedná 'ee je konečně. 1 dodavatel tudíž není oprávněn

dodat objednateli větší itutožství zboží. ani se jinak odcltý it od konečného množství 7111111.

jež je uvedeno v teto objednávce.

Ke splnění povinnosti dodawtcle realizovat plnění dochází okamžikem převzetí předmetu

plneni v mtslč plnění a potvr/citi předávacího protokolu. resp, dodacího listu vpřípadě

dodžn ky zboži, otiskem razítka objednatele a podpisem jeho oprávněneho zastupce, Dodací

list musí obsahovat minimalně oznuěeni smluvních stran. popis předmětu plnění idodávanelto

thlŽli a jeho mnozstvi. (v případě přc \vacdto protokolu soulad .se požadavky objcdnaldc.

případně seznam vad a nedodčlkú a termínjejieh odstraneníL datum předání předmětu plneni.

podpis oprávněně osoby. která předmět plneni předala v zastoupení dodavatele a podpis

oprávněně osobv. která předmět plneni převzala v zastoupení objednatele. Podpisem

dodacdto listu objednatel potvrzuje. Z1: předmět plnění byl realizován dle specifikace uvedené

\ dodacím listu. ()kutttžikeitt převzcti předmětu plnění v souladu s touto smlouvou ti

potvrzením předávacího protokolu. resp. dodacího listu v případě dodavky zboži nabývá

objednatel vlastnické právo k předmětu plnění a nebezpečí škody na předmětu plném.

Dodavatel je povinen předat objednateli společně s přcdittětem plnění všechny pruvodni

doklady nuLne k řádnému převzetí a užívaní předmětu plnění. a to 7e_jměna předávací

protokol. resp. dodací list vpřípadě dodavky zboží záruční list nítvod k obsluze a údržbě

\“ ceskem jazyce. bezpečnostní listy pro nebezpečně chemické látky a chemické směsi. a

veškeré další doklady souvisejíct se 1111121111.

[ltradti ceny provede objednatel na základě faktury \'_\ stavenc dodavatelem Dodavatel je

oprávněn fakturu vystavít nejdříve ke dni podpisu dodacího listu ze strany objednatele.

Faktura bude obsahovat veškeré nalelitosii (lanového dokřadu dle $ “) zákona : 235.2001

Sb.. o dani zptídane hodnoty. v platném měni (dále jen „[lll'll' Přílohou dar'tove'ho
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Io.

dokiadu bude dodaní list iresp. předr'naeí proiokoli potvr/ený 1,:

1)11L1.111I1cl z e fakturu do sídla objednatele.

\' případě, 1'.L' faktura bude obsahovat nespravne ět \iet'iphte udaje. bude obsahm at chybne

cenově tidaie nebo účtované položky nebudou odpovidat »jednanemu a realrzmtmemu

předmětu plnění. je objednatel oprávněn Fakturu dodamteli ve lhtttě splatnosti \raitt. [)řlČL'ltlÍ.

liiuia splatnosti eeny začíná běžet znovu ode dne doručení řádně l'aktury objednateli.

Splatnost ceny nebo její časti vyúčtovaně na t'aktnře eini 28 kalendářních dnů ode dne

doruceni faktury objednateli t_"cnu ttlitadi objednatel přewdnint příkazem na 1'1L"L-I medeny

v příslušně faktuře lÍlu'adou se rozumí připsání platby na účet dotla\ate|e.

Objednatel se dozví :) tletintttutint stanmtsku dodavatele ;t o :kntečnosteeh t'tvltodttyclt pro

vznik povinnosti provést opravu 7áklar1'u daně 1 vyše dani- (vad_\ Čl \ráceni předmětu plnění.

re lamace) dle ustanovení 5 43 ZDPH. až okamžikem doručení opravného tlat'tovc'lto

\lok tdu.

\ pri

slTíltl) objednatele.

 

 
pade. ze spravce daně r111.hodl.7.L' 111111.11atel je rtespoleliiin' platce ve -1 '5111 ustanmetii

 

 

& tona ZDPll nebo 111111111111L‘l n\edi na (1n1'710'é111 dokiadu »l11I11L1II111 jako podklad pro

\'()\‘bezhotomsmí úhradu jiny bankm111 uect tier /\ LrL|11:II1' sprintem dané dle ustanovenío

ZDl'H. je objednatel oprintién provest úhradu ceny pouze \e vyší ětístky zakladu dan

příslušnou DPll nltradit přímo na bankovní účet správce daně dodavatele v souladu s o' 10011

ZIJI’H. O této nhrarlě bude objednatel dodavatel infošmovat a jeho láva'zek vztahující se

k cant kupní ceny \e \_\'ši DPH se tím bude považovat za splněny

Dodavatel poskytuie objednateli na předmět plneni 7 tiku za jakost v délce 24 měsícu (není“

ti na obalu či jiných dokumentech týkajících se 7.111121" ět díla uvedena lliuta delši. v kterémžto

případě se uplatní tato delší zátuění lhuta). Ztiruěni doba lačiná běžet ode dne potvrzení

dodacího listu \'zi předávacího protokolu ze strany objednatele, Záruka zajišťuje že předmět

plnění bude tttit všechny VlnSlllU>ll podle smlouvy. těchto obchodnich podmínek.

dokumentace k předmětu plnění a vlastnosti obvyklé po celou dobu trvání zamění doby.

Odpovědnost dodavatele za vady předmětu plnění nepokrytě zarukou není tímto odstmcem

dotčena

 

Objednatel je povinen vady předmětu plnění písemné oznámit v následujících Iltutáeh: 11')

vady předmětu plnění. ktere e\istovaly ke dni, kdy dojde kpřevzetí předmětu plnění

objednatelem podle této smlouvy (byt" se projevily později), je objednatel povinen dodavateli

oznamit bez zbuečnělto odkladu potě. kdy objednatel získá dostatek inl'ot'ntaoí a podkladu o

tom. z'- oředinet plneni má vady. nejpo7dčjt však do etyř (4) let od okamžiku. kdv se

příslušn. ada projevila. a objednatel byl při \ynalotení prumerne pcěe schopen takmott

vadu zjist ii) vtidj předmětu plnění. které vznikly pa drtí převzetí předmětu plnění. a jsou

pokrvtv zarukou dle odst:11"Le 1(1 vyse objednatel povinen dodavateli o7tiámit kdykoliv po

dobu trvání Záruční lliíity: iiií) 1'1 ly předmětu plneni zpusobcně porušením povinnosti

dodavatele. které vznikly po dni doda'ni předmětu plněn . je objednatel povinen dodavateli

111111111111 bez zby cud-110 odkladu poté. kdy objednatel získti dostatek informací a podkladu o

tom. že předmět plnění má vady. nejpozději \šak do štvř 14) let od okamžiku. kdy se

príslušná 1ada proicvtla. a objednatel byl při \yttalozeni 1)r1'11.11':r11L" peče seitopen takovou

vadu instit ()nuintení vad ittttsí obsahovat alespon identit aei smlouvy. popis vadv nebo

uvedení. jak se vada projevuje. rozsah vad předmětu plnění a shuiovit pozadovane nároky

objednatele zvad předmětu plneni. adou zboží se podle icto sinlouv\ rozumi í dodaní

menšího množshí lboýí. než je ujednáno v této smlouvě. \cup1111111'»1 objednatel viie't

dodavateli *; konkretnim připadě jině naroky. Dodavatel je povinen bez zbytečncho odkladu.

nejpozději však ve lhutč. ktera ěiní 7 pnIcm ních dttti ode dne doniěení piscmnělto oznámení

o vadě. odstranit oznámeně vady předmětu plnění. jdc»|i o dilo jeho opravou. jde—li o

dodrhku 1111121 dodáním noveho íve/„vadného 1111171 nebo jeho apravoti. Právo objednatele

uplatttit další nároky vyplyvajict z vadného plnění stanovene při. ušnynti právním edpisy

ttin nettí dotčeno: objednatel je oprávněn zvolit jakekoli právo 7. vad předmětu plneni

vvplv'v'IjíCl 1 [)řlSillšnýCll ustanovení občanského zakoniku. a to bez rozlišení, zda- hje vadne

plnění podstaniym cr nepodstatným potušuiíiii sinlotny

\' případě prodlent objednatele se zaplacením ceny je objednatel povinen laplatít dodavateli

utok zptodlení dle příslu t_\"eli pt;i\níelt předpisu. Při prodlení dodavateli.- \ realizací

předmětu plneni jc dodavatel pmtnen yaplattt objednateli sittltnní pokutu ve i Milana

1. ceny předmětu plIIL'III' za každý 11L~II ptotlltltí. Pří prodlení dodavatele s plněním povinnosti

vyplývajících znaroku objednatele zvad předmětu plnění je dodavatel povmen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výsi 0.05 % z ceny zboží ya každý den prodlení, 1' rok

7 prodlení a smluvní polatty podle tohoto článku jsou splatné do .‘1 dnu od domc'ení písemně

vy vy k úhradě oprávněnou smluvní stranou dnthě smluvní stinné. \fárok na náhradu újmy

v plném rozsahu. včetně újmy nemajetkové. není mplacentni smluvní pokut) dotčen.

\r'e'skeré ltněny smlouvy uzmřeně inc/i objednatelem .I dodavatelem na základě objeditmky

mohou být prováděny pouze v písemně formě lcdaZe i\io obchodni podminky stanovíjinak.

    

  

 

    

  

  

 

 

[,'jednánítni v_jíně než písemně lbtnié. včetně za'pisú. protokolu apt..id smluvní strany

nechtějí byt vázány.

Fveiitualní neplatnost. neuěnmost či nmymahatehtost některého ustanovení techto

obchodních podmínek nemá vliv na ostatní ustanovení těchto obchodních podmínek L'I

uzavřené smlouvy mczr dodavatelem a objednatelem.

Dodavatel není oprávněn převést jEllU práva a povinnosti ze sinlouyy jako postupitel třetí

osobě. a to ani částečně. bez předchoztlto písemného souhlasu objednatele

   Objednatel a dodavatel sjednal 1'.L ustanovenít577A'1740 odst. 3. $1751 odst - š 1757

odst. 2 a 3. $1704 až 1'1'66. {11793 až 1795 a _\' 1709 .1 š ISOO občanského zakoniku se

nepoužijí. Smlouvu vzniklou na 2.11113116- objednávky nelze měnit rozhodnutím soudu

v jakekoliv'jeiíěčasti

Objednatel není povinny-in subjektem dle o' 7 odst, 1 7.1k011a č. 340/2013 Sb.. o zvláštních

podminkach učmnosti nekterych smluv. uverejňovaní těchto smluv a () registru smluv (zákon

o registru smluv). ve znění pULdČjlel'l předpisů (dále jen .1113"). Je-lt dodavatel dle

ustanoveni \" 3 odst. l ZRS povínuým subjektem a smlouv vznikla na základě této

objednávky je smlouvou. na kterou se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru

smluv dle ZRS je tlodrnatel poviiiett takovou smlouvu bezodkladné po jejím uza '

uveřejnit prostřednictvím re; siru smluv v souladu se KRS Dodavatel _je povinen zaslat

objednateli potvrzení o uverejneni smlouvy na emailovou adresu llllZ'(h0\'ílk.\ZL Objednatel

souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv a vyslovně prohlašuje.

neobsahuje žádné obehodní tajemství.

Osttav kě vod-(tmy a kanal jako součást skupin:. SlílÍZ prosazuje rovny přístup.

nestrannost. zakoniiost. slušnost a etické chováni ve všech obchodních vzta7i'clt v souladu &

Etickou eltanou Suez umístěnou na webových \;:ieh \v\v\v..\vak.c7_. Pro oznámeni

tie/fikonnélto nebo iieetiekělto jednaní slo e—mailovt' adresa etikaititovakez.

  

že smlouva
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