SMLOUVA O DÍLO
obj. č. VZ2018-071-OTE-ORG
uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku
1.0

SMLUVNÍ STRANY

1.1

OBJEDNATEL
Město Znojmo
Se sídlem:
Znojmo, Obroková 1/12, PSČ 669 22
IČO:
00293881
DIČ:
CZ00293881
Jednající:
Janem Groisem, MBA, starostou
povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) v platném znění
Zastupující osoby:
- jednat ve věcech technických: Ing. Lubomír Otepka
- jednat ve věcech obchodních: Ing. Josef Čep
- k výkonu kontroly řádného provádění díla a k jeho převzetí: Ing. Lubomír Otepka

1.2

ZHOTOVITEL
ZAHAS s.r.o.
Sídlo:
Trnávka 11, 751 31 Lipník nad Bečvou
IČO:
60775840
DIČ:
CZ60775840
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878.
Bankovní spojení: 65661029/2700
Zastupující osoby: Bc. Karla Vebrová
Osoby oprávněné jménem zhotovitele:
- jednat ve věcech technických:
Bc. Tomáš Červenka
- jednat ve věcech obchodních:
Ing. Petr Blaheta
- k předání díla:
Bc. Tomáš Červenka
- přijímat reklamace:
Bc. Tomáš Červenka
Tel., mobil, e-mail :

tel.:
mob.:
email:

581 750 125
725 408 883
zahas@zahas-sro.cz

2.0

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1

Zhotovitel se zavazuje, že provede na svůj vlastní náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, spočívající v
dodávce včetně instalace systému FirePro (dále jen „dílo“).

2.2

Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za dílo.
Rozsah díla, vlastnosti a kvalitativní parametry díla jsou uvedeny v nabídce zhotovitele č. NAB-2018000950 ze dne 3. 12. 2018, tvořící nedílnou součást této smlouvy.
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2.3

Zhotovitel odpovídá Objednateli za soulad provedení díla s příslušnými ČSN a jinými technickými
normami platnými na území EU, které se k dílu vztahují, jakož i za soulad provedení díla z hledisek
bezpečnosti a ochrany zdraví jeho uživatelů.

3.0

CENA

3.1

Cena za dílo se sjednává dohodou smluvních stran s odkazem na položkový rozpočet, přiložený
zhotovitelem k nabídce, který tvoří nedílnou součást této smlouvy jakožto rozpočet ceny za dílo.
Celková cena za dílo bez DPH: 128.000 Kč

3.2

K ceně za dílo bude objednateli účtována k úhradě daň z přidané hodnoty (DPH) ve výši, odpovídající
zákonné sazbě této daně v době uskutečnění zdanitelného plnění, pouze stanoví-li tak obecně závazný
právní předpis.

4.0

PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1

Platba na základě faktury – běžného daňového dokladu, vystaveného po převzetí díla objednatelem,
a to bezhotovostně na účet zhotovitele, uvedený na faktuře.

4.2

Splatnost faktury: 14 dnů od data vystavení.

5.0

ZPŮSOB A HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

5.1

Místem provádění díla, jakož i místem jeho předání a převzetí je lokalita: Městský úřad Znojmo,
budova nám. Armády 1213/8, suterén, technologické centrum.

5.2

Harmonogram provádění díla: 1 měsíc po podpisu sml.

5.3

Objednatel poskytne zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla součinnost v rozsahu:
Ke vstupu do chráněné místnosti bude přiveden samostatně jištěný kabel elektrického napájení
230V (napájení systému), vývody systému EPS/EZS (je-li požadována komunikace s EPS/EZS) a
vývody systému pro externí spuštění SHZ (je-li požadováno). Při testování SHZ systému je nutná
součinnost pracovníka EPS systému. V průběhu instalace nového SHZ je nutné deaktivovat
stávající systém SHZ a EPS.

5.4

Kromě takto definované součinnosti je zhotovitel povinen obstarat vše, co je k provedení díla
potřeba.

5.5

Zhotovitel je povinen dílo provést pod svým osobním vedením s využitím poddodavatelů,
uvedených v nabídce nebo v příloze k této smlouvě.

5.6

Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo k poškození
stávající výpočetní techniky, provozované v místě provádění díla. V průběhu realizace díla je
zhotovitel povinen zabezpečovat na své náklady úklid prostor znečistěných v důsledku stavební
činnosti zhotovitele a jeho poddodavatelů.

5.7

Dokončení díla bude osvědčeno provedením následujících zkoušek:
Funkční zkouška systému SHZ (+ příp. zkouška komunikace s EPS/EZS) dle platné legislativy a
předepsaného postupu výrobce.
2z4

5.8

Společně s dokončeným dílem bude objednateli předána následující dokumentace:
- prohlášení o shodě nebo ujištění, že bylo vydáno ke všem výrobkům,
- revizní zprávy,
- doklady o provedených zkouškách, příslušné atesty, revize,
- dokumentace skutečného provedení stavby,
- osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobků,
- manuál systému, deník údržby

6.0

POJISTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZHOTOVITELE

6.1

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěna jeho odpovědnost za škody, způsobené provozní činností
nezbytnou k řádnému provedení a dokončení díla, a to s pojistnou částkou ve výši 2.000.000 Kč na
jednu pojistnou událost.

6.2

Zhotovitel je povinen udržovat v platnosti své pojištění do doby předání díla objednateli, a to
nejméně za podmínek, uvedených v čl. 6.1 této smlouvy. Na vyžádání objednatele je zhotovitel
povinen tuto skutečnost doložit předložením příslušné pojistky.

7.0

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 24 měsíců.

7.2

Objednatel je povinen uplatnit svá práva z vadného plnění prostřednictvím písemné reklamace,
zaslané kontaktní osobě zhotovitele, uvedené v čl. 1.2 této smlouvy. Vada díla musí být zhotoviteli
oznámena ve lhůtě do 10ti dnů ode dne, kdy objednatel vadu zjistil, nebo kdy ji při náležité
pozornosti zjistit měl.

8.0

SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

8.1

V případě prodlení s kterýmkoliv termínem, uvedeným v čl. 5.2 této smlouvy, má objednatel právo
požadovat a zhotovitel, na základě tohoto požadavku objednatele, povinnost zaplatit smluvní pokutu
ve výši 0,5 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každý, i započatý, den prodlení.

8.2

Nahrazuje se i škoda, způsobená vadou díla nebo vadou jakéhokoliv výrobku, tvořícího součást díla,
vzniklá na věcech určených a užívaných převážně k podnikatelským účelům.

9.0

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1

V otázkách touto smlouvou výslovně neupravených platí pro vzájemné vztahy ustanovení občanského
zákoníku, ve znění platném na území České republiky.

9.2

Je-li rozpor mezi touto smlouvou a kteroukoliv její součástí, na níž odkazuje, má přednost znění této
smlouvy.

9.3

Veškeré doplňky a změny této smlouvy jsou možné pouze formou písemného dodatku.

9.4

Zhotovitel převzal na sebe nebezpečí změny okolností po uzavření této smlouvy, pro což mu
nepřísluší domáhat se práv, uvedených v ustanovení § 1765 odst. 1 a v ustanovení § 2620 odst. 2
občanského zákoníku.
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9.5

Tuto smlouvu, podklady, na jejichž základě byla uzavřena, jakož i veškeré dokumenty, datové
materiály a informace, poskytnuté jednou ze smluvních stran druhé smluvní straně v souvislosti
s prováděním díla, je každá ze smluvních stran oprávněna zpřístupnit třetím osobám jen v souvislosti
se zajištěním řádného provozování díla, v ostatních případech jen s předchozím písemným
souhlasem druhé smluvní strany. Veškeré tyto skutečnosti mají charakter obchodního tajemství
poskytující smluvní strany s tím, že je její vůlí toto obchodní tajemství chránit a uchovávat v
tajnosti. Zhotovitel není oprávněn zpřístupnit žádnou dokumentaci, tvořící součást díla, jiným
osobám než Objednateli, přičemž Objednatel je oprávněn tuto dokumentaci používat pouze
k účelům, k nimž byla opatřena. Výše uvedené se netýká zpřístupnění obsahu této smlouvy nebo
podkladů, na jejichž základě byla uzavřena, jakož i dalších dokumentů, datových materiálů a
informací, o nichž pojednává tento odstavec smlouvy, zástupcům Technického dozoru nebo
koordinátorům BOZ, zpřístupnění ke splnění zákonem nebo na základě zákona uložené povinnosti či
o zpřístupnění za účelem řádného uplatnění práva, jakož i v případě zpřístupnění vůči kontrolním
orgánům či orgánům státní správy.

9.6

Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění
(dále jen „zákon o registru smluv“). Objednatel se tímto zavazuje smlouvu včetně příloh a její
případné dodatky řádně zveřejnit dle zákona o registru smluv a zhotoviteli do 15 dnů od zveřejnění
doručit prostřednictvím e-mailu potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.

9.7

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv. Smlouva je sepsána ve třech shodných vyhotoveních, z nichž objednatel
obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

9.8

Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté
jakékoliv tísně či nátlaku, což stvrzují svými podpisy.

9.9

Tuto smlouvu schválila Rada města Znojma na své schůzi dne 21.1.2019 usnesením č. 11/2019
v bodě č. 418.

10.0

PODPISOVÁ DOLOŽKA

Ve Znojmě dne ………………….

V Trnávce dne ………………….

Objednatel Město Znojmo:

Zhotovitel ZAHAS s.r.o.:

.......................................……………..
Jan Grois, MBA, starosta

……..............................................
Bc. Karla Vebrová, jednatel
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