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Sšdšo:
Masarykovo nám. 100, 688 O1 Uherský Brod
Eastoupenoz ing. Ferdinandem Kubáníkem, starostou
Vo věcech technických je oprávněn Šednatz Odbor rozvoje města, oddělení
Ing.

Roberê Vráblík,

aćioščz

00291483 CZ00291483

internet:

wwW.Lšb.cZ

Bank. spoäenžż
_

Dagmar Braunerová

ing.

„.._.,.-......_.____..‹_._.._..____._,

pzo účely toìo Smlouvy dále též jen jako („G b
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investic
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n a že

s násiedujíoím

š

as
É

obsahem:

Čšánek L

řřeđınět Smäouvy
Předmětem této Smlouvy O díio je dodávka tscìmoâogšo ohšazenă na aă-což Eěilsm šššıštusgf -~
rekonstrukce restaurace Touto dodávkou se rozumí dodání kompíetního a funkčního cešku
obsahujícího spotřebiče- oodíe Specifikace Okﬂeđnateiev Technologie kuchyně je V Souìadu se
závaznými požadavky Objedoatełe Speciﬁkována v úpłnosłi cenovou nabídkou Zhotovăteša Č.
`19NA80496 ze dne20.2.20I9, která ìvoří závaznou Součást żéìo Smłouvy, aniž
by spotu se Smłouvou
byla nedíłnë spojena.

[Ě Zhotovitel provede dí lo na vlastní náklad a nebezpečí, přičemž Cžbžednatel ae zavazuje
od Zlłoâovitele převzíí a v souladu s článkem zaplatil jeho dohodnutou cenu.

dílo

ll

Ě lvíístem realizace díla

jei

Dům kullury,

í\/laršànské

Článek

Qena

díla byla

náměstí čp. 2187, Uherský Brod

il,

na základě výslovně dohody Znoloviżeše a Qbšednatele sjednana jako

pevná včetně dopravy a montáže a
2“l*.7ı.l'›0l),‹

činí

Kč (slovy:

Kcenë
Qřidane

dvësíadevatenáotżiešc.korun českých).

díla podle odstavce
je šnołovìžeâ opravnèn pnpočílat příslušnou sazbu dane
hodnoty stím, že tato daň je Součástí ceny díla. Daří Zpřidane hodnoty (dale jen
É,,DPH“[) bude Gbjednateli vyúćtovana ve výší účinné V době uskutečnění zdanitelného plnění a
v plném souladu S příslušným zákonem O daní Z přidané hodnoty.

Z

'l

Do této ceny je zahrnuta kupní cena za vècš olostarané zhotovltelem pro účely provedení
díla. Cena nebude po dobu lrvání této smlouvy žádným způsobem upravovana a na její výší nema
žadný vliv výše vynaložených nakiadù souvisejících e provedením díla. Zhotovštel nema pravo
domáhat se zvýšení sjednané ceny Zdůvodu chyb nebo nedosíatkü vjeho cenové
cenové nabídky, pokud jsou chyby důsledkem nepřesneho ocenění nabídky.

kalkulaci

Ě] Sjeclnaná cena může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:
a) po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změně DPH
prací a dodávek, které nebyly předmětem díla
b) pokud objednatel požaduje provedení
(vícepraoe) nebo pokud objednatel vyloučí některé prace nebo dodávky Z předmětu plnění
(menëprace).
í

Nárok na Cenu za dílo vznikne provedením díla, lj. jeho dokončením
dokončeno, je-li předvedena jeho Způsobilost sloužil svému účelu.

vč.

předání

díla.

Dílo je

Objednatel neposkytuje Zálohy.
Objednatel prohlašuje, že předmět Smlouvy že ekonomickou činností zadavatele a bude pro
zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinností dle § 92a zakona O DPH.

Cena za

bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury).
Zhotoviìel předloží Objednaíell oceněný Soupis provedených prací. Objednatel je povinen ee
ktomuto soupisu vyjádřil do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Na zaklade
odsouhlaseneho soupisu provedených prací a podepsání zjišťovacího protokolu vystaví zholovitel
fakturu. Soupis prací se Zjišťovacím protokolem je nedílnou součástí faktury. Bez toho je faktura
dílo

neplatné.

Objednatel je povinen uhradit fakluru zhotovitele do 30

dnu ode dne

následujícího po doručení

faktury.

V případě

sjednané změny ceny za dílo - víceprací, je Zholoviżel povinen vystavit samostatný
daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem víceprací, a to za obdobných
podmínek, jak je uvedeno v tomto článku.
Jakákoli faktura zhotovitele musí obsahovat:
- označení faktury a lČO
`
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údaj O zápisu do veřejného rejstříku včetně Spisové Značky (případně údaj O zápisu do jiné
evidence)
~

~

název a

~

předmět plnění - název projektu/Zakázky

~

cene provedených prací

~

den vystavení a

sídlo zhotovilele 8 objednatele včetně čísel

bankovních účtů

splatnosti faktury

Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu O dani Z
přidané hodnoty a dále musí obsahovat náležitosti daňového dokladu.
Fakturu lze objednateii doručit taktéž v eleklronicke forme na adresu ,ž2odatelna@ub.cz
Objednatel je povinen do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený
daňový doklad zhotoviteli S uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavět nový
daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatností.
Zhotovitel se zavazuje, že \/případě nesplnění termínu vystavení a předání faktury uhradí
objednatell případné sankce za opoždëný odvod DPH.

ćšánøíx

žil.

Doba plnění
Zhotovitel a Objednatei sjednávají následující klíčové termíny realizace (plnění)
a) předání místa plnění díla k Zaměření a kontrole nejpozději do 18.03.2019;
b) ukončení a předání díla Oojednaìeíl nejpozději do 2Q,83.2€ì'í8.
c) max. délka realizace od předání místa plnění je 7 dní.

díla:

Jestliže při zaměření místa realizace díla budou Zhożovitelem zjištěny jakekoli nedostatky,
které nedovolí zahájit realizaci díla tak, aby bylo provedeno co nejpíynuleji, prodlužuje se termín
ukončení a předání clíia O příslušný počet dnů prodlení Űbjednetele.

Ě] Doba plnění Zhotovíteíe se prodlouží O příslušný počet dnů prodlení také tehdy, jestliže
\/průběhu realizace díla nebude Objednateíem poskytnuta součinnost potřebná pro řádné
zhotovení díle. Touto součinnosti se rozumí provedení potřebných stavebních či jiných
technických úprav, možnost řádného přístupu na místo realizace díla a podobně. "foto ujednání
neplatí pro úpravy, které má Zpovahy díla nebo na základě cenové nabídky provést Sám
Zhotovitel.

článek

iv.

Závazky Objednateíe
Ě] Űbìednatel předloží před zahájením montážních prací Zhotoviteli řádnou revizní zprávu
rozvodů elektrické energie, Zníž musí být zřejmé zajištění plné funkčnosti všech elektrických
spotřebičů či strojů tvořících dílo v souladu S jejich technickými parametry.

článek v.
“

Závazky Zhoìovšteie

Zhotovitel provede dílo s náležitou péčí řádně a včas, v souladu S cenovou nabídkou či
případnými dalšími závaznými pokyny Óbjednatele. Pokud šłhotovitel použije k provádění díla
třetí osoby, odpovídá vůči Objednateli stejně, jakoby dílo prováděl sám.
Strana 3 (celkem
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Ě] Zhotovitel vyzve Gbjednatele kpředání a převzetí díla alespoň 2 dny před termínem
předání, a to obvyklou formou. Jestliže bude tato povinnost splněna a íšbjednetel se k předání
díla necloeteví anebo předání jinak zmaři, nebude Lčlˇšotovìtel v prodlení S ukončením a předáním
díla. Zhotovštel je oprávněn dílo předat Clbjednatelš před sjeclnaným termírıern.
í

dílo
[3] V rámci předání a převzetí díla bude ověřeno, zda je montáž všech zařízení tvořících
provedena řádně e že dílo vyhovuje technickým parametrům. Zíˇlotovlte-t musí nejpozději při
předání díla doložit, že úspěšně provedl všechny individuální zkoušky strojů a zařízení. Pokud O to
Objednatel požádá anebo je to obvyklé, budou tyto zkoušky provedeny v rámci předání díla.

Ě] O předání a převzetí díla sepíši Smluvní Strany řádný předávací protokol na formuláři
Zhotovltele. Do předávacího protokolu budou zapsány výsledky zkoušek, jestliže právní předpisy
nebo příslušné těchnické normy neukládají požadavek zachytit výsledky těchto zkoušek jinak.
.leetllže Gbjednatel odmítne předávecí protokol podepsat anebo bez řádného věcného důvodu
proces předání díla jinak zmaři, má se Za to, že dílo bylo Zhotoviteìern jako bezvadne předáno
V termínu ukončení a předání díla podle článku lll odstavce 'l. Pokud provedené dílo vykazuje
podle názoru Objednatele vady či nedodëlky, uvede je Olajednateí výslovně do předavacího
protokolu a Smluvní strany se dohodnou na lhůtě k jejich odstranění.
_

Součástí závazku Zhotovltele předat dílo Clbjednażelí je rovněž odevzdání veškerá
prùvodně technicke dokumentace včetně návodů k obsluze a údržbě strojů a Zařízení,

Článek

Ví.

Záruka za

dílo

[Í] Zhotovitel poskytuje na dílo záruční lhůty následovně:
na přístroje a Zařízení v délce stanovená jejich výrobcem, nejméně však :So měsíců za
předpokladu pravidelných servisních ročních prohlídek S kontrolou łěsnoetí chladicích
zařízení. Cena za servisní roční prohlídky bude účtována provozovateli dle obvyklých cen na trhu.
Záruční lhůty budou výslovně vyznačeny v souhrnnem záručním listu, který bude Qbjednatell
předán Současně S předávacím protokolem. Záruční lhůty plynou od date předání a převzetí dila.
Budeﬂll dílo předáno s vadami, plyne záruční lhůta ode dne předání bezvedného díla.

Zhotovitel odpovídá Objednatelš za Záruční vady po celou Záruční lhůtu. Gbjednateí
nahlásí (reklamuje) záruční vady bezodkladně po jejich zjištění, přičemž ähotovltel je odstraní na
Svůj náklad a nebezpečí. Zhotovitel však neodpovídá za vady, které způsobil Obšednatel nebo
k ním došlo na základě vyšší mocí či vclůsledku působení třetích osob. Za vady způsobené
Qbjednatelem se považují zejmena vady vdůsledku neoclborného či nesprávného zacházení
anebo vady vzniklé na základě nedodržení návodů k obsluze a údržbě strojů a Zařízení.

Způsob reklamace vad
Objeví-il
~
~

se v průběhu Záruční doby vady, může objednatel:
požadovat Odstranění vad dodáním nove věcí bez vady nebo dodáním chybějící věci

požadovat odstranění vad opravou, pokud jsou vady opravítelne

díla (např. upnetní Se v případě odstranění vad třetí
zhotovitele, neopravitelných vad nebo vad, jež nebyly odetreněny v dohodnuto
lhůtě. popř. Zhotovitel oznámí, že vedu neopreví)

-

požadovat přímerenou Slevu Z ceny

osobou namísto

odstoupit od této Smlouvy (např. uplatní se v případě neopravitelných vad nebo vad, jež
nebyly odstraněny v dohodnuté lhůtě, popř. Zhotovitel oznámí, že vadu neopraví)

-
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Pří

reklamací objednatel písemně vyrozumí zhotovitele O konkrétní vadě neprodleně po jejim

Zjištění.

Vtomto oznámení musí

vady musí
Při

být

vada popsána a uvedeno, jak se

projevuje. Při

oznámení

jaký nárok Z vady uplatňuje (např. sleva Z ceny, odstranění vady atd).
nepoolstatném porušení Smlouvy může objednatel uplatnit nárok dle druhé a třetí odrážky.
olzıjednatel uvést,

Reklamace musí být doručena zhotoviteli na adresu zhotovitele uvedenou vléto smlouvě. Za
doručení se považuje forma doporučenélˇıo dopisu, doručení 'faxem nebo elektronickou poštou.
Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne Záruční lhůty, přičemž
objednatelem v poslední den Záruční doby se považuje za včas uplatnënou.

i

reklamace odeetaná

Ě] Podminky Odstranění reklarnovaných vad
Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit, Zda reklamaci
uznává. Pokud tak neučini, ma se za to, že reklamaci objednatele uznává. Zhotovitel nastoupí
kodstranëní vad do 10 dnů ode dne obdržení reklamace, bez ohledu nato, jestli Zhotovitel
reklamaci uznává či neuznává. Vady odstraní do 10 dnů Ode dne riastoupení k odstranění vad,
pokud to bude technicky možné, jinak sjedná S objednatelem závazný termín na jejich odstranění.
i

Ě

Jestliže objednatel V reklamaci výslovně písemně uvede, že se jedna o
povinen vady Odstranit nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamace.

havárii, je zhotovitel

[Š] Reklamace se zhotoviteli doručují na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel je
povinen informovat objednatele O zamýšlené změně sveho Sídla.

článek víš.

Smluvní sankce

nnnıvnnıﬂﬂﬂnønnnnnønnnﬂnnnønﬂøn

Neuhradí~li Objednatel Zhotoviteíl řádně a včas fakturu podle článku li odstavce 4, je
Zhotovitel oprávněn požadovat po űbjednatell zaplacení úrok Z prodlení ve výší l),ů5
Z dlužné
částky za každý den prodlení.

%

Ěj Nedodrži-li Zhotovitel termín ukončení a předání díla podle článku šli odstavce 1 Z důvodů
vzniklých na jeho straně, je Głaìednatel oprávněn požadovat po Zhotovitelí zaplacení Smluvní
pokuty ve výši 0,65
Z ceny díla za každý den prodlení.

%

Pokud je zhotovitel v prodlení S odstraněním vad a nedodëlků uvedených v protokolu O
předání aořevzetí do 10 dnů, zaplatí objednateli Smluvní pokutu 200 Kč za každou vadu
a nedodělek a každý den prodlení S odstraňováním.
Pokud je zhotovitel v prodlení S odstraněním vad a nedodělkù uvedených v protokolu O předání
apřevzetí o více než 10 dnů, Zaplatí objednateli Smluvní pokutu 408 Kč za každou vadu
a nedodělek a každý den prodlení S odstraňováním.
Ě] Pokud Zhotovitel nerıastoupí ve Sjednaném terminu ode dne obdržení reklamace
reklamované vady, případně vad, je povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu
208 Kč za každou reklamovanou vadu a den prodlení, na jejíž odstraňování nenastoupil ve
k odstraňování

sjednanem termínu.

Ě] Pokud Zhotovitel nenastoupí k odstraňování reklarnovaných vad O více než 10 dnů, zaplatí
objednaleli smluvní pokutu 400 Kč za každou vadu a každý den prodlení Snenastoupením
k odstraňování reklamovaných vad.

Pokud je

pokutu 200

Ě

Zhotovitel v 'prodlení S odstraněním

Kč za každou vadu a každý den

reklamovaných vad, Zaplatí objednateli Smluvní
prodlení S odstraňováním.

Označii-li objednatel V reklamaci, že se jedná o vadu, která braní řádnému užívání díla,
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, sjeclnávají obě Smluvní strany pokuty
ve dvojnásobné výší.

Pokud

Zhotovitel

vclohodnutém termínu nenastoupí kodstranëni reklamovaných vad,
si objeclnatel zajistil jejich odstranění třetí osobou na náklady

souhlasí Zhotovitel stím, aby
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zhotovitele. Uplatnění tohoto práve

ze strany objednatele považuje zhotovitel za uplatnění práve

objednatele na přiměřenou slevu Z ceny

díla.

V

Ěj případě, že budou uplatňovány Sankce (smluvní pokuta, úrok Z prodâení), bude vystavena
faktura se splatností 14 dnů. `v' poohybnostech se má za to, že faktura byla cíoručene třetí den po
jejím odeslani.
lze

Sjednane majetkové sankce se nezapočítaveji na náhradu případně
vymáhat Samostatně.

vznikšé škody, kterou

Smluvní strany souhlasí S výší majetkových sankcí a považují je za přimerené ve
zjišťovaných povinností.

významu

cˇftánek vizí.
”

Ostatní ujednání

Zhotovitel a Öbjednateí se dohodli, že žádná Z nich
.pohledávky vzniklé ztítulu této smlouvy O dílo třetím osobám
jednostranného započtení. Tímto ujednánim však nejsou
postoupení nebo započtení V jiných smluvních dokumentech,
smlouvy O dílo.

není oprávněna postoupit jakékoli
ani na ně provést jakoukoli formu
dotčena oclchylná pravidla pro

pokud

tvoří

závaznou

přílohu této

[Žj Jakákoli Změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami
oprávněnýmí za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi Zmocněnými.
Změny smlouvy se Sjednávají jako čísiovaný dodatek ke Smlouvě.
[ZL] Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zakona č. 320/2001 Sb., O finanční kontrole
ve veřejné správě e O změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, osobou povinou spoiupůsoblt při výkonu ﬁnančni kontroly. Toto spolupůsobení je
povinen Zajistit u svých příp. poddodavatelů.
í

El Smluvní strany výslovně souhlasí S tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení
zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod {Wvvw.ub.cz nebo
www.uherskybrod.cZ). Souhlas se zveřejněním se týká případných osobních údajů uvedených v
této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním
osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000Sb., O ochraně osobních údajů e O změně některých
zákonů, ve Znění pozdějších předpisů, a tedy město Uherský Brod má mimo jiné právo uchovávat
a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
i

Ě

Objeđnatei zašle tuto Smlouvu správci registru smluv I‹ uveřejnění bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. Smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.

Ě

Smluvní strany se dohodly, že pokud se Objednatel ocitne V pozici ručitele dle § 109
IŠODPH, je Objednatel oprávněn uhradit DPH přímo správci daně Zhotoviteleç zaplacení DPH ne
účet správce daně Zhotovitele (a zaplacení ceny za provedení Předmëtu plnění Zhotoviteiš) bude
považováno za Splnění závazku Objeclnatele uhradit sjednanou cenu za provedení Předmëtu
plnění vč. DPH, resp. za dílčí plnění Předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje v případě, kdy se
Objednatel ocitne V pozicí ručitele dle § 109 ZODPH, bez zbytečného odkladu poskytnout
Objednatelí veškerou nezbytnou součinnost za účelem řádné a včasné úhrady DPH na účet
správce daně Zhotovitele, Zejména pak Zhotovitel poskytne Objednateli údaj O tom, ke kteremu
Správci
ÉŽ]

daně je Zhotovitel

Text této Smlouvy o

příslušný.
dílo je

možné měnit pouze písemně. Práva

íllbjednatele neupravene vtéto smlouvě O dílo se

řídí

zákoníku.
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Poznámka - uvedené Obchodní názvy Slouží k vyspeciﬁkování Stanclartu, účastník může obchodní značky, které jsou ve
stejné kvalitativní úrovni nebo lepší, technické listy kondenzační jednotky, výparníl‹u a rozvádece budou součástí nabidky

