SMLOUVA O DÍLO
ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
uzavřena v souladu s ustanovením § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní
zákoník, ve znění pozdějších předpisů
evidenční číslo:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Sídlo:
Hoření 13, 400 96 Ústí nad Labem
Jednající:
prof. RNDr. René Wokoun, CSc.
IČ:
44555601
DIČ:
CZ44555601
Číslo účtu:
dále jen „objednatel“
a
Firma:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Jednající:
Číslo účtu:
dále jen „zhotovitel“

uzavírají spolu smlouvu o zhotovení projektové dokumentace
I.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je zhotovení projektové dokumentace na výměnu a úpravu
řídících systémů (dále jen ŘS) na 4-řech výměníkových stanicích UJEP (dále jen dílo).
Jedná se o zpracování realizační projektové dokumentace měření a regulace (dále jen MaR)
na výměnu a úpravu ŘS výměníkových stanic (dále jen VS) v seznamu výměníkových stanic
za účelem možnosti připojení ŘS do centrálního dispečinku pro možnost dohledu a řízení
těchto VS z jednoho pracoviště. Podkladem pro zpracování nabídky je Studie proveditelnosti
MaR, ŘS a elektro pro 7 výměníkových stanic UJEP, Ústí nad Labem zpracovaná firmou
M+W Process Automation s.r.o. v 07/2010, která Vám bude na vyžádání zaslána energetikem
UJEP a informace podané při prohlídce místa plnění.

Součástí díla bude současně realizační projektová dokumentace internetového připojení v
nejbližším možném bodě na místní internetovou síť UJEP. K tomuto připojení bude
zhotoveno připojení každé výměníkové stanice k nejbližšímu vhodnému přípojnému bodu
počítačové sítě dvěma datovými linkami (2x UTP kat 5e, zakončení dvojzásuvkou RJ45 na
straně výměníku, dvojzásuvkou RJ45 na straně přípojného místa počítačové sítě). K tomuto
připojení bude jako hlavní kontaktní a konzultační osoba ze strany zadavatele součást
Centrum informatiky UJEP. Tato součást UJEP určí možné přípojné místo pro jednotlivé
výměníkové stanice, případně upřesní technické detaily týkající se připojení.
Projektová dokumentace bude vyhotovena v 6 paré pro výběr zhotovitele vč. 2x CD
elektronická podoba. Projektová dokumentace bude obsahovat slepý výkaz výměr. 1ks
projektové dokumentace bude obsahovat rozpočet díla.
Zhotovitel se zavazuje pro objednatele za podmínek touto smlouvou sjednaných provést dílo.
Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za provedení díla. Vlastnické právo a nebezpečí
škody na zhotovované věci přechází na objednatele okamžikem předání díla.

II.
Termín a místo plnění
Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci do 4 týdnů od podpisu této smlouvy.
Místem plnění je adresa sídla Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Hoření 13, 400 96 Ústí
nad Labem.
Dodávka bude splněna předáním díla v místě plnění.
III.
Odpovědnost za vady
Zhotovitel nese odpovědnost za to, že dílo je dodáno v požadovaném množství, jakosti,
provedení, v dohodnutých lhůtách a cenách.
IV.
Cena a platební podmínky
Dohodnutá cena za předmět smlouvy činí celkem:
Cena celkem bez DPH
(slovy:

Kč
korun českých)

Cena celkem vč. DPH
(slovy:

Kč
korun českých)

Cena za sjednaný předmět smlouvy je cenou smluvní, která je nejvýše přípustnou a závaznou,
zahrnuje veškeré náklady nutné nebo zhotovitelem vynaložené pro řádné splnění předmětu
smlouvy.
Peněžité závazky vyplývající z této smlouvy jsou hrazeny bezhotovostně na účet oprávněné
smluvní strany na základě obdržené faktury, není-li dále stanoveno jinak. Smluvní strany se
dohodly, že peněžitý závazek je splněn dnem odepsání předmětné částky z účtu povinné
smluvní strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany. Termín splatnosti faktury je 30
kalendářních dnů po jejich doručení objednateli.
V.
Smluvní sankce
Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností:
a) Zhotovitel se zavazuje uhradit za každý započatý den překročení sjednaného termínu
plnění smluvní pokutu 0,05 % z ceny díla bez DPH.
b) Objednatel uhradí úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné fakturované částky za
každý den prodlení.
Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké
výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen
nárok na úroky z prodlení ani na dodatečné splnění smlouvy.

VI.
Odstoupení do smlouvy
Objednatel, nad rámec obecné úpravy dle platných právních předpisů, je také oprávněn
odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je v prodlení s dodáním díla déle než 10 dní a
nezjedná nápravu ani do patnácti dnů od doručení písemného oznámení objednatele o
takovém prodlení.
Zhotovitel, nad rámec obecné úpravy dle platných právních předpisů, je také oprávněn
odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s placením faktury zhotovitele
déle než 30 dní a nezjedná nápravu ani do patnácti dnů od doručení písemného oznámení
zhotovitele o takovém prodlení.
Odstoupení musí být učiněno písemně s uvedením důvodu odstoupení a doručeno druhé
smluvní straně. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní
straně. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy.
Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy,
řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle
této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Byla-li
zhotoviteli před odstoupením od smlouvy poskytnuta záloha, příp. celá cena díla, je povinen ji
vrátit objednateli, a to do 30 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy.
Strany souhlasí s tím, že žádná z nich neponese zodpovědnost za jakýkoli výpadek zařízení
způsobený vyšší mocí. Vyšší mocí se rozumí každá událost, která vznikne mimo možnosti
vlivu kterékoli ze smluvních stran, která je nepředvídatelná, nebo pokud je předvídatelná, je

nevyhnutelná, a která zabraňuje zainteresovaným stranám plnit částečně nebo zcela závazky
zde uvedené.
VII.
Závěrečná ustanovení
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci stran.
Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České
republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.
Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě číslovanými dodatky a
na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.
Případné spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní budou smluvní strany řešit
především vzájemnou dohodou, v případě soudního sporu bude podle českého práva
rozhodovat místně příslušný český soud podle sídla objednatele.
Tato smlouva se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a
jedno vyhotovení zhotovitel.
Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu
obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich pravé a svobodné vůle, a že
není uzavírána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své
podpisy.
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Zhotovitel:
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