Smlouva o dílo 05/2016
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. číslo 89/2012 sb. Občanského zákoníku
Smluvní strany:
Objednatel: Fakultní nemocnice Plzeň
Zástupce: MUDr. Václav Šimánek Ph.D., ředitel
Edvarda Beneše 1128/ 13
305 99 Plzeň
IČO: 00669806, DIČ: 00669806
Bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu: 117047603/0300
a
Zhotovitel: Miroslav Suchý M+S
Zástupce: Miroslav Suchý
alej Svobody 80, 32300 Plzeň
IČO: 13883518, DIČ: CZ – 510624031
Bankovní spojení: KB Plzeň-město, č. ú.: 4844210217/0100
Článek I
Předmět smlouvy o dílo
Dodávka a montáž klimatizačních jednotek pro zdravotnická pracoviště Fakultní nemocnice Plzeň
(červenec 2016)
Článek II
Cena a platební podmínky
Za dodání předmětu plnění se smluvní strany dohodly na ceně dle cenové nabídky 104-2016.
Cena bez DPH
590 607,-Kč
DPH 21%
124 027,-Kč
Celková cena s DPH 21%
714 634,-Kč
Článek III
Obchodní podmínky, sanční ujednání
1. Termín plnění je od 25.7.2016 do 26.8.2016.
2. Platba bude provedena na základě faktury – daňového dokladu, včetně doloženého
předávacího protokolu.
3. Nabídková cena je maximální, nejvýše přípustná.
4. Faktura vystavená zhotovitelem za dodané zboží (poskytnuté služby) musí obsahovat
náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel
oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do
prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě
doplněné či opravené faktury. Splatnost faktury (účetního dokladu) je stanovena na 30 dnů od
doručení objednateli. Úhradu za dodané zboží (poskytnuté služby) provede objednatel v české
měně. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
5. V případě prodlení se zaplacením faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok
z prodlení ve výši 0,05% z fakturované ceny za každý započatý den prodlení.

6. V případě prodlení se zhotovením díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z fakturované ceny za každý započatý den prodlení. Případné vícepráce
mohou být uhrazeny jedině za předpokladu, že budou vzájemně předem odsouhlaseny a
potvrzeny ve změně této smlouvy.
7. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o
registru smluv), přičemž zveřejnění smlouvy v souladu s podmínkami zákona o registru smluv
zajistí Fakultní nemocnice Plzeň.
8. Záruční doba na klimatizační zařízení je 36 měsíců. Podmínkou záruční doby je provádění
pravidelných servisních prohlídek zhotovitelem, alespoň 1x za 12 měsíců. Jinak platí
standardní záruka 24 měsíců. Na příslušenství klimatizačních jednotek a montáž platí záruční
doba 24 měsíců.
9. Zhotovitel s plnou odpovědností ve smyslu Občanského zákoníku v platném znění potvrzuje,
že jím nabízené a dodávané výrobky splňují veškeré požadavky na zdravotní nezávadnost a
bezpečnost dle zák. č. 102/2001Sb. o obecné bezpečnosti výrobků, event. dalších platných
zákonů a předpisů, a že byla přezkoumána jejich shoda dle zák. č. 22/1997Sb. o technických
požadavcích na výrobky. Ujišťuje tímto objednatele, že výrobce nebo dovozce vydal
k výrobkům platné prohlášení o shodě. Zhotovitel si je plně vědom své právní i věcné
odpovědnosti za škodu vzniklou objednateli v případě, že uvedl nepravdivé údaje.
Článek IV
Dodací podmínky, čas plnění
1. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na stávající rozvody elektrické energie a vody pro
potřeby montáže.
2. Montážní práce budou prováděny za stávajícího provozu. Zhotovitel vyvine maximální úsilí
k zamezení nežádoucích vlivů provozu stavby.
3. Prostupy ve zdivu pro potřeby montáže si zajistí zhotovitel a po jejím ukončení uvede
narušené plochy do původního stavu.
4. Vlastnictví předaného díla a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele dnem předání a
převzetí.
5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečností a protipožární předpisy dle obecně platných
norem a místních podmínek.
6. Odstranění a vyklizení staveniště bude provedeno do pěti dnů od předání díla
7. Kontrolní dny budou probíhat minimálně jednou za měsíc
8. V případě prokazování kvalifikace prostřednictvím subdodavatele je povinností zhotovitele při
změně původního subdodavatele prokázat kvalifikaci nového subdodavatele.
Článek V
Ostatní ujednání.
1. Tato smlouva je uzavírána v souladu s ustanovením zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
v platném znění.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 rovnocenných výtiscích, z nichž 1 výtisk je pro zhotovitele, a
jeden pro objednatele.
3. Smlouvu je možné měnit pouze formou písemných číslovaných dodatků.
4. Smlouva nabývá platnosti ode dne podpisu oběma účastníky.

V Plzni dne: 11.7.2016

V Plzni dne: 11.7.2016

Za objednatele:
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

Za zhotovitele:
Miroslav Suchý

