Smlouva o dílo
česká republika - Česká inspekce životního prostředí
se sídlem:

Na Břehu 267/1 a , 190 00 Praha 9

IČO:

41693205

DIČ:

CZ41693205

jednající:

Ing. Erik Geuss, Ph.D., ředitel

bankovní spojení:
číslo účtu:
e-mail: doplní ČIŽP
(dále jen „objednatel" nebo „ČIŽP") na straně jedné

Technické služby ochrany ovzduší Praha a.s.
se sídlem:

Urbánkova 3367, 143 00 Praha 4

IČO:

250 791 40

DIČ:

CZ 250 791 40

jednající:

Ing. Vladimír Bureš

bankovní spojení:
číslo účtu:
e-mail:
telefon:
(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

(objednatel a zhotovitel společně též jen „smluvní strany")

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení dle § 2586 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") tuto:
smlouvu o dílo

I.
Úvodní ustanovení
1. Tato smlouva o dílo (dále jen „smlouva") se mezi výše uvedenými smluvními stranami
uzavírá na zákíadě výsledku výběrového řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s
názvem „Kalibrace dynamického Olfaktometru T08-8" (dále jen „veřejná zakázka")

zadávané objednatelem jako zadavatelem, v němž byla nabídka zhotovitele vybrána jako
nejvhodnější.
2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že se seznámil se zadávacími podmínkami veřejné zakázky,
přičemž mu nejsou známy žádné nejasnosti či pochybnosti, které by znemožňovaly řádné
plnění jeho závazků podle této smlouvy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění této
smlouvy, že mu jsou známy podmínky nezbytné pro její realizaci, a že disponuje takovými
kapacitami a znalostmi, včetně technického a personálního zázemí, které jsou nezbytné pro
,

realizaci níže specifikovaného předmětu plnění.

4. Zhotovitel prohlašuje, že jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím z
platných právních předpisů a technických norem, které se na něj vztahují.

Předmět plnění
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele
následující dílo;
„demontáž a odvoz dynamického Olfaktometru T08-8 (dále také jen „olfaktometr") do místa,
kde bude provedena kalibrace, provedení kalibrace dynamického Olfaktometru T08-8 dle
normy ČSN EN 13725 - Stanovení koncentrace pachových látek dynamickou olfaktometrií,
odvoz a montáž dynamického Olfaktometru T08-8 na původní místo a předání řádně
vyplněného kalibračního protokolu**

)

a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu uvedenou
v článku IV. této smlouvy,
2. Objednatel se zavazuje na základě této smlouvy poskytnout součinnost nezbytnou k plnění.

Termín plnění a místo předání a převzetí olfaktometru
1.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v odst. 1 čí. II této smlouvy do 8 týdnů od
nabytí účinnosti této smlouvy.

2.

Místem převzetí a předání olfaktometru je ředitelství České inspekce životního prostředí.
Na Břehu 267/1a, 190 00 Praha 9. Převzetí a předáni olfaktometru bude vždy na základě
předávacího protokolu.

IV.
Cena díla
1. Smluvní strany se dohodly na ceně za řádně a včas provedené dílo specifikované v odst. 1
ČI. II této smlouvy ve výši 37 034 Kč bez DPH, slovy: Třicet sedm tisíc třicet čtyři korun

českých. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele včetně prací servisního technika při
demontáži a montáži otfaktometru a přepravních nákladů.
2.

K cenám služeb uvedeným v předchozích odstavcích bude připočtena DPH v sazbě podle
platných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3.

Ceny služeb jsou sjednány jako nejvýše přípustné a zahrnují veškeré náklady zhotovitele
spojené s plněním předmětu smlouvy.

V.
Platební podmínky
1.

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu teprve po převzetí řádně provedeného díla, včetně
předání kalibračního protokolu objednateli.

2.

Faktura vystavená na základě této smlouvy musí mít náležitosti daňového dokladu
stanovené v příslušných ustanoveních zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a musí
obsahovat číslo účtu zhotovitele a všechny údaje uvedené v ustanovení § 435 odst. 1
občanského zákoníku. Nebude-li faktura obsahovat uvedené náležitosti, je objednatel
oprávněn fakturu neprodleně vrátit zhotoviteli k opravě s tím, že lhůta splatnosti počne
běžet znovu od doručení opravené faktury objednateli.

3.

Splatnost faktury je 21 dní od jejího doručení objednateli. Faktura musí být doručena
listovní zásilkou, emailem, datovou schránkou nebo osobně proti písemnému potvrzení.
Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Platby budou probíhat výhradně v Kč.

VI.
Oprávněné osoby
1.

Oprávněnou osobou pro účely této smlouvy na straně zhotovitele je:
jméno, příjmení: Ing. Vladimír Bureš
telefon / fax:
e-mail:

2.

Oprávněnou osobou na straně objednatele je vedoucí oddělení ochrany ovzduší ředitelství
ČIŽP a v době jeho nepřítomností jeho zástupce.

VII.
Práva a povinnosti smluvních stran
1.

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli informace potřebné k zajištění služeb dle této
smlouvy a současně je povinen umožnit zhotoviteli přístup do místa převzetí a předání
olfaktometru.

2.

Zhotovitel může zajistit provedení plnění prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele), neníli to v rozporu s právními předpisy a je-li to poddodavatel uvedený v příloze č. 1 této
smlouvy.

Vlil.
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
1.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení díla včetně
předání kalibračního protokolu dle odst. 1 čl. III. této smlouvy smluvní pokutu ve výši 500,Kč za každý, byť i započatý, den prodlení.

2.

Zhotovitel je oprávněn po objednateli požadovat v případě prodlení s úhradou oprávněně
účtovaných částek (faktur) úrok z prodlení ve výši 0,05 % (pět setin procenta)
z dlužné částky bez DPH za každý, byť i započatý den prodlení.

3.

Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné 21 kalendářních dnů ode dne jejího
uplatnění. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele
(ceně díla).

4.

Smluvní pokutou není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody v plné výší ani na
odstoupení od této smlouvy.

IX.
Odstoupení od smlouvy
1.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů podstatného porušení smlouvy.

2.

Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele
na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
•

prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně provedené kalibrace o více než
10 kalendářních dnů.

3.

Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení
s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než 14
kalendářních dnů.

4.

Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu
vůle odstoupit od této smiouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smíouvy se nedotýká
zejména nároku na náhradu škody a smluvní pokuty.

X.
Ostatní ujednání
1.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši případné škody způsobené při plnění
smlouvy

v

případě

porušení

povinností

vyplývajících

pro

něj

z

této

smlouvy

a jejích příloh nebo obecně závazných právních předpisů, ledaže prokáže, že porušení
povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle občanského zákoníku.
2.

Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze z vážných objektivních důvodů a s
předchozím písemným souhlasem objednatele; který se zavazuje souhlas zhotoviteli
. bezdůvodně neodpírat.

3.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, že poddodavatelé budou jimi prováděné služby poskytovat v
souladu se všemi podmínkami této smlouvy. Tím není dotčena výlučná odpovědnost
zhotovitele za poskytování řádného plnění podle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje
veškeré činností poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za
služby poskytované poddodavateli ve stejném rozsahu, jako by je poskytl sám.

XI.
Závěrečná ustanovení
1.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti
dnem zveřejnění podle ustanovení § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů. Zveřejnění znění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

2.

Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za jednostranně
nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují podpisy svých zástupců.

3.

Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky
odsouhlasenými zástupci obou smluvních stran, které se stanou nedílnou součástí této
smlouvy.

4.

Z důvodů právní jistoty smluvní strany prohlašují, že jejích závazkový vztah založený touto
smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

5.

Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislostí s realizací této smlouvy
budou řešeny smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými
obecnými soudy.

6.

Neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé smlouvy.
V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné nebo neúčinné, zavazují se
smluvní strany nahradit takovéto neplatné nebo neúčinné ustanovení platným a účinným
ustanovením, které bude co do obsahu a významu neplatnému nebo neúčinnému
ustanovení nejblíže.

7.

Zhotovitel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve

znění pozdějších předpisů, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z
této smlouvy s tím, že se zhotovitel podrobí této kontrole, a bude působit jako osoba
povinná ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) uvedeného zákona.
8.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy v souladu s povinnostmi
objednatele podle právních předpisů.

9.

Smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

10. Veškerá oznámení podle této smlouvy musí být učiněna písemně a zaslána kontaktní
osobě druhé smluvní strany prostřednictvím elektronické pošty, listovní zásilkou, případně
. předána osobně, není-li ve smlouvě výslovně uvedeno jinak.
11. Nedílnou součástí této smlouvy je níže uvedena příloha:
•

Příloha č. 1 - Specifikace poddodavatelů

V Praze dne............................. 2018

Česká republika - Česká inspekce
životního prostředí
Ing. Erik Geuss, Ph.D., ředitel

V Praze dne.................2018

Technické služby ochrany ovzduší Praha a.s.
Ing. Vladimír Bureš
Předseda představenstva

Technické služby ochrany ovzduší Praha a.s.
Jana Reíserová
Člen představenstva

Příloha č. 1 smlouvy - Specifikace poddodavatelú

Účastník prohlašuje:
V hranicích kalibračního pracoviště není uvažováno se subdodavateli.

