Číslo smlouvy
zhotovitele:

Číslo smlouvy
objednatele:

20-071Ha

A-003468-00

SMLOUVA O DÍLO
(dále jen „smlouva“)
I.
Smluvní strany

1.

Obchodní firma:

Město Sušice

Sídlo nebo místo podnikání: Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice
Zastoupena:

Bc. Petrem Mottlem, starostou města

IČO:

00256129

DIČ:

CZ00256129

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

Osoba pověřená jednáním
ve věcech technických:

Ing. Kateřina Ronová – odbor majetku a rozvoje města

č.ú. 5070462/0800

Na straně jedné, dále ve smlouvě jen „objednatel“
2.

Obchodní firma:

ATER s.r.o.

Sídlo nebo místo podnikání:

Strakonická 1134/13, 150 000 Praha 5 - Smíchov

Zastoupena:

Jiřím Gärtnerem – jednatelem

IČO:

60826096

DIČ:

CZ60826096

Bankovní spojení:

ČSOB a.s.
č.ú. 712802183/0300
společnost je zapsána u Městského soudu v Praze
pod sp.zn. C 261066

Registrace:
Osoba pověřená jednáním
ve věcech smluvních:

David Hanzlík

Osoba pověřená jednáním
ve věcech technických:

David Rožníček

Na straně druhé, dále ve smlouvě jen „ zhotovitel“
Objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“ či samostatně dále jen „smluvní
strana“

1.

2.

II.
Základní ustanovení
Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí zákonem č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), a to zejména
jeho ustanovení § 2586 a násl.
Každá smluvní strana prohlašuje, že její údaje uvedené v čl. I. této smlouvy a její oprávnění
k podnikání uvedená v obchodním rejstříku, resp. v živnostenském rejstříku, jsou v souladu se
skutečností v době uzavření smlouvy.
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III.
Předmět smlouvy
1.

Předmětem této smlouvy je dodávka a montáž dmychadla Robuschi Robox ES 85/3P,
v rozsahu specifikovaném v nabídce č.18-243RoHa-rev.1, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy .
Rozsah plnění:
Robuschi Robox ES 85/3 P, doprava, montáž, zprovoznění
(dále jen ,,dodávka“)

1. Zhotovitel se objednateli zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě, provede pro
objednatele řádně a včas dodávku jednotky Robuschi Robox ES 85/3 P a objednatel se
zavazuje dodávku dle podmínek stanovených v této smlouvě převzít a zaplatit za ní v této
smlouvě ujednanou cenu.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy s odbornou péčí obeznámil
se zadáním dodávky, které má být dle této smlouvy provedeno a se všemi podklady, které mu
byly poskytnuty a že si s odbornou péčí vyžádal veškeré další dokumenty, informace a
podklady k tomu, aby se přesvědčil, že je schopen provést dodávku řádně a včas, a to bez
potřeby součinnosti objednatele, a všechny takto vyžádané dokumenty, informace a podklady
mu byly objednatelem poskytnuty k plné spokojenosti zhotovitele.

IV.
Doba, místo a způsob plnění
1.

Zhotovitel bude postupovat samostatně a zavazuje se předat dodávku s odbornou péčí, včas a
bez vad.

2.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku v termínu: do 12 týdnů od podpisu
SOD.

3.

Místem dodání je : ČOV Sušice

4.

Povinnost dokončení dodávky je splněna řádným předáním, včetně veškeré dokumentace
týkající se dodávky:
- oboustranně podepsaný dodací list
- prohlášení o shodě
- technický list a další technická dokumentace výrobku

5.

Objednatel nemá povinnost převzít dodávku, neodpovídá této smlouvě, vzájemně
odsouhlasenému zadání či vykazuje vady, které brání řádnému a/nebo bezpečnému užívání
strojů. Objednatel má dále právo odmítnout převzít dodávku pro závady, jejichž původ je ve
věcech, pracích či službách, které zajišťoval zhotovitel.

6.

Smluvní strany se dohodly, že vlastnictví k předmětu dodávky nabývá od převzetí dodávky
objednatelem, a to bez ohledu na místo, kde je předmět dodávky zpracováván.

7.

Smluvní strany se dále dohodly, že nebezpečí škody na předmětu dodávky přechází na
objednatele v okamžiku jeho řádného převzetí v souladu s touto smlouvou.

8.

Dodavatel se dále zavazuje provést výměnu olejové náplně a filtrační vložky po 500 hodinách
chodu stroje, přičemž náklady s tím spojené jsou zahrnuty v ceně dodávky.
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V.
Cena za dodávku
1.

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran takto:
Celková cena za dodávku dle přílohy č.1, činí celkem 370.175,- Kč bez DPH (slovy
třistasedmdesáttisícstosedmdesátpětkorunčeských).

2.

Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je povinen cenu za dodávku uhradit na základě
faktury, resp. faktur vystavených v souladu s článkem VI., a to ve lhůtách tam stanovených
v souladu s touto smlouvou.

3.

Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými
právními předpisy a že bude účtována k termínu zdanitelného plnění dle platných právních
předpisů.

4.

Zvýšení ceny může být provedeno pouze formou písemného dodatku ke smlouvě podepsaného
smluvními stranami.

VI.
Platební podmínky
1.

Podkladem pro úhradu ceny za dodávku dle čl. V. odst. 1 této smlouvy je faktura, která bude
mít náležitosti běžného daňového dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH,
v platném znění (dále jen „faktura“) a bude na ní uvedeno číslo této smlouvy. Zhotovitel je
oprávněn fakturu vystavit nejdříve po převzetí zboží objednatelem a podpisem Dodacího listu
oběma smluvními stranami. Dodací list bude tvořit přílohou faktury.

2.

Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena,
je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez
zaplacení. K vrácené faktuře objednatel uvede důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu
faktury a upraví lhůtu splatnosti s tím, že nová lhůta splatnosti počne běžet teprve až od
doručení řádně opravené faktury objednateli.
Lhůta splatnosti ceny za dílo uvedené na faktuře je 30 dnů od jejího doručení objednateli (a
k přihlédnutí k nejbližšímu fakturačnímu období objednatele), za předpokladu, že faktura bude
splňovat všechny povinné náležitosti dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy a právních předpisů.
Doručení se provede prostřednictvím pošty, a to na adresu objednatele uvedenou v čl. I. této
smlouvy (případně na jinou adresu, kterou objednatel předem oznámí zhotoviteli).

3.

V případě, že správce daně rozhodl, že zhotovitel je nespolehlivý plátce ve smyslu ustanovení
§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění (dále jen „ZDPH“)
nebo zhotovitel uvedl na daňovém dokladu sloužícímu jako podklad pro bezhotovostní úhradu
jiný bankovní účet, než zveřejněný správcem daně dle ustanovení § 98 ZDPH, je objednatel
oprávněn provést úhradu svého dluhu dle této smlouvy pouze ve výši částky základu daně bez
DPH.

4.

Dluh je splněn dnem odeslání platby z účtu ve prospěch zhotovitele.

VII.
Záruka za jakost, práva z vadného plnění díla
1.

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, přičemž záruční lhůta činí 24 měsíců od data převzetí.
Odpovědnost zhotovitele za vady, na které se nevztahuje zhotovitelem poskytnutá záruka,
tímto není dotčena.
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2.

Záruční lhůta dle čl. VII. 2 této smlouvy začíná plynout ode dne převzetí dodávky
objednatelem.

3.

Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na stroji vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli
její výskyt anebo jak se projevuje a stanoví požadované nároky objednatele, pokud je uvede,
platí, že chce bezplatnou opravu vytknuté vady. V tomto případě je zhotovitel povinen vadu
odstranit bez zbytečného odkladu po jejím vytknutí, nejdéle však do 10 pracovních dnů po
doručení oznámení o vadě, a to bez ohledu na to, zda vadu uznává či nikoliv. Jakmile
objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že uplatnil své práva ze záruky, není-li
v oznámení výslovně uvedeno něco jiného.
VIII.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení

1.

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny podle čl. V. odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel
oprávněn účtovat objednateli úroky z prodlení ve výši stanovené právním předpisem.

2.

V případě nedodržení termínu dodávky podle článku IV. odst. 2 této smlouvy, je objednatel
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % za každý pracovní den prodlení
s dokončením dodávky. Právo na náhradu vzniklé újmy související s prodlením zhotovitele
není sjednáním a uplatněním smluvní pokuty dotčeno.

IX.
Zrušení závazků ze smlouvy
1.

Každá smluvní strana má právo od smlouvy odstoupit, vyplývá-li tato možnost ze zákona,
není-li v této smlouvě uvedeno něco jiného. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit,
pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla dle této smlouvy po dobu delší než 30 dní,
pokud by okolnosti vylučující odpovědnost zhotovitele trvaly po dobu delší než 30 dní, pokud
by na zhotovitele byl prohlášen konkurs či by insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek
majetku a pokud by se zhotovitel ocitl v likvidaci.

2.

Závazky ze smlouvy lze zrušit i písemnou dohodou obou smluvních stran.

X.
Ostatní ujednání
1.

S ohledem na to, že smluvní strany jednají v rámci své podnikatelské činnosti, se ve vztahu ke
smlouvám, které odkazují na tyto obchodní podmínky, nepoužijí ustanovení § 1740 odst. 3, §
1757 odst. 2 a 3 a dále pak § 1799 a § 1800 občanského zákoníku. Smluvní strany se dále
dohodly, že ustanovení § 577 občanského zákoníku se nepoužije.

2.

Smluvní strany prohlašují, že před uzavřením smlouvy zvážily plně hospodářskou,
ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností této smlouvy, jakož i
okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat. Pro vyloučení pochybností se uvádí,
že smluvní strany považují tuto smlouvu za odvážnou smlouvu a tudíž se na závazky z ní
vzniklé nepoužijí ustanovení občanského zákoníku o změně okolností v ustanovení §1764 až
1766 a neúměrném zkrácení v ustanovení §1793 až 1795. Tuto smlouvu nelze měnit
rozhodnutím soudu v jakékoliv její části.

3.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci
smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel jedno vyhotovení.
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4.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto smlouvu včetně všech jejích
příloh, změn a dodatků zveřejnit v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru
smluv. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude veřejně přístupná.

5.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran
a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

6.

Smlouva byla schválena radou Města Sušice dne 20.4.2020 usnesením č. 282.

Příloha: nabídka č. 243-18RoHa-Rev.1, technická zpráva

V Sušici dne 22.4.2020

V Praze dne 27.4.2020

za objednatele

za zhotovitele

------------------------------------------

----------------------------------------------

Bc. Petr Mottl

Jiří Gärtner

starosta města
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