Příloha č. 2 výzvy – Závazný návrh smlouvy o dílo

Smlouva o dílo
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „smlouva“)
I. Smluvní strany
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
sídlo:
statutární zástupce:
bankovní spojení:
IČ:
zástupce pro jednání:

Ústavní ul, 334 41 Dobřany
prim. MUDr. Jarmila Hráchová, pověřená řízením
KB, a.s. Plzeň
669792
Ing. Jan Čermák

(dále jen „objednatel“)
a
…………………………………
sídlo:

..……………………………..

statutární zástupce:

……………………………….

zástupce pro jednání:

……………………………….

IČ:

……………………………….

Zapsáno u:

……………………………….

(dále jen „zhotovitel“)
II. Předmět smlouvy
1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Zpracování energetického auditu pro areál Psychiatrické nemocnice v Dobřanech",
která nebyla v souladu s ust. § 18 odst. 5 ZVZ zadávána dle ZVZ.
2. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí odborně
zpracovat a objednateli předat energetický audit ve čtyřech (4) paré v listinné podobě a 1x
v elektronické podobě na CD a objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje zaplatit
zhotoviteli za řádné provedení díla cenu za dílo, kterou zhotovitel coby vítězný uchazeč
uvedl ve své nabídce.
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III. Předmět plnění, vlastnosti díla
1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat a objednateli předat energetický audit pro areál
Psychiatrické nemocnice v Dobřanech ve čtyřech (4) paré v listinné podobě a v 1x v
elektronické podobě na CD dle požadavků objednatele.
2. Dílo musí být provedeno v souladu se zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné
zakázky ( tj. v souladu s výzvou zadavatele vč. všech jejích příloh), s nabídkou zhotovitele
a musí odpovídat veškerým právním předpisům platným v současné době v ČR. Dílo musí
být provedeno bez jakýchkoli vad.
IV. Cena díla
1. Cena za dílo činí bez DPH………..………………………………..………….,- Kč (slovy:
……………………………………………………………………………..korunčeských),
DPH činí…………………Kč, cena vč. DPH……………………………….…………,Kč.
2. Cena za dílo je úplná, konečná a zahrnuje veškeré náklady a poplatky spojené s řádným
dodáním díla a se splněním povinností prodávajícího. Cena nebude měněna v souvislosti s
inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými
faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny s výjimkou případné změny daňových
předpisů a zadavatelem odsouhlasených víceprací.
V. Platební podmínky
1. Úhrada ceny za dílo bude realizována jednorázově po předání předmětu díla. Zálohy
objednatel neposkytuje.
2. Na základě splnění podmínky uvedené v předchozím odstavci je zhotovitel oprávněn
vystavit vyúčtování ceny za dílo – fakturu. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového
dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zejména s
přihlédnutím k případné přenesené daňové povinnosti k DPH.
Daňové doklady (faktury) je povinen zhotovitel odesílat objednateli vždy do 5 dnů po
uplynutí měsíčního období, za které je fakturováno. Cena za dílo je splatná do 30-ti dnů
od doručení každé řádné a úplné faktury objednateli.
3. V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti stanovené
pro daňový doklad, nebo bude obsahovat údaje v rozporu s touto smlouvou, nebude
objednatelem proplacena a objednatel jí vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Doba splatnosti
opravené, resp. doplněné faktury je stejná jako původní dohodnutá lhůta a její běh počíná
dnem doručení opravené nebo doplněné faktury.
4. Smluvní strany souhlasí se započtením veškerých peněžních pohledávek objednatele za
zhotovitelem vyplývajících z této nebo jiných smluv oproti pohledávce zhotovitele za
objednatelem na zaplacení ceny za dílo a jejího příslušenství, a to i tehdy, pokud ještě tato
pohledávka není splatná.
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VI. Zahájení, dokončení a předání díla
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zahájením, dokončením a
předáním předmětu díla bez vad objednateli.
2. Zhotovitel je povinen dílo zahájit nejdéle do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti této
smlouvy a dílo řádně dokončit a předat objednateli nejpozději do 4 kalendářních
měsíců od nabytí účinností této smlouvy. Pro případ prodlení s předáním díla po dobu
delší 1 měsíce, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
VII. Závěrečná ujednání
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu
posledním z účastníků.
2. Veškeré změny této smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze
písemnou formou a to v podobě číslovaných dodatků k této smlouvě.
3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva stejnopisy
obdrží zhotovitel a dva si ponechá objednatel.
4. Dodavatel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu, výsledků
zadávacího řízení vč. údajů o hodnotách parametrů (své) vybrané nabídky, jakož i se
zveřejněním celého znění této smlouvy včetně jejích příloh, všech jejích změn a dodatků v
souladu s ust. § 147a z. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
5. Pokud v této smlouvě nebylo ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a
vznikající zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
6. Tato smlouva byla uzavřena dle skutečné a pravé vůle obou smluvních stran, které dobře
porozuměly jejímu obsahu, prohlašují, že ji neuzavíraly v tísni, pod nátlakem, ani za
nápadně nevýhodných podmínek a že s jejím obsahem plně souhlasí, a proto také tuto
smlouvu opatřují svými podpisy.
V Dobřanech dne: ………………..

V …………….. dne: …………….

Objednatel:

Zhotovitel

…….....................................................
prim. MUDr. Jarmila Hráchová
pověřená řízením
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

.......................................................
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