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|||| UNIVERZITA
OSTRAVA

Příloha č. 2 — Smlouva o dílo

VÝZKUMNÉ
ENERGETICKÉ
CENTRUM

SMLOUVA o DÍLO
dle § 2586 a nás|. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva")

Zhotovitel:
se sídlem:

Via Comperta s.r.o.

Karla Hynka Máchy 5203/33
Ostrava — Třebovice, 722 00

zastoupen:
osoby oprávněné kjednání:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

IČ:

07755023

ENČ

CZ 07755023

Bankovní spojení:

2401555436/2010

Společnostje zapsána v OR vedeném u Krajského soudu V Ostravě, C 77133.

/dále jen Dodavatel/

Objednatel:

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava
Výzkumné energetické centrum (VEC)

se sídlem:

17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba

zastoupen:

doc. Dr. Ing. Tadeášem Ochodkem, ředitelem VEC

osoby oprávněné kjednání
ve věcech smluvních:

doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek, ředitel VEC

ve věcech technických:

Oddělení Bezpečnosti paliv a technologií

IČ:

619 89 100

ENČ

C261989100
d3H88v
čsos Ostrava, č. ú. 127089559/0300

ID datové schránky:
bankovní spojení:

/dále jen Objednatel/
(ve smlouvé společně dále také jako „smluvní strany")

|.
PŘEDMĚT SMLOUVY
Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zavazuje dodat pro Objednatele Dílo
specifikované v čl. II. této smlouvy a Objednatel se zavazuje Dilo převzít dle podmínek stanovených v čl. IV.
této smlouvy a za dodání tohoto Dílá se zavazuje zaplatit cenu dle čl. |||. této smlouvy.
Objednatel za tímto účelem zadal veřejnou zakázku s názvem „Projektová dokumentace pro společné
územní a stavební povolení včetně inženýrské činnosti pro stavbu Ekologická stanice pro vozidla
s alternativním pohonem" (dále jen „Veřejná zakázka"). Na základě tohoto zadávacího řízení pak byla pro
realizaci Veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější nabídka Dodavatele.

Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné
zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.

II.
SPECIFIKACE DÍLA
Zhotovitel se zavazuje zpracovat Projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební povolenívčetně
inženýrské činnosti pro stavbu „Ekologická stanice pro vozidla s alternativním pohonem" a další činnosti dle
Smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že pro účely, pro které bude Dílo pro Objednatele dodávat, považuje uvedenou
specifikaci Díla za dostatečnou, určitou a srozumitelnou a proti rozsahu a obsahu specifikace nemá žádné
námitky.
Zhotovitel prohlašuje, že Dílo dle této Smlouvy splňuje požadavky, které na ně byly kladeny a specifikovány
v písemné nabídce Zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že předmětné Dílo není zatíženo právem třetí
osoby.
Smluvní strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost při celém procesu plnění této Smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujícím rozsahu:

a.

Podklady
i.

Polohopisné

a

výškopisné

zaměření,

podklady

a

průzkumy,

vč.

geologického

a hydrogeologického průzkumu, další průzkumy související se stavebním záměrem;
b.

Projektová dokumentace pro společné územní a stavební povolení vč. potřebných statických

výpočtů a posudků v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby („DPS")
i.

Vypracování DPS dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon"), a v souladu s vyhláškou
č. 405/2017 Sb., kterou se měnívyhlášká č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění

vyhlášky č. 62/2013 Sb. a vyhláška č. 169/2016 Sb.

o dokumentaci staveb, ve znění

pozdějších předpisů, a to v obsahu a rozsahu stanoveném pro tento stupeň projektové
dokumentace. DPSjako celek i všechny profesní části budou zpracovány v podrobnostech
dokumentace pro provádění stavby.
ii.

Součástí DPS bude zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu
výměr a kontrolního položkového rozpočtu dle vyhlášky 169/2016 Sb., o stanovení
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,

2/9

dodávek a služeb s výkazem výměr, a ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících předpisů.
V rámci DPS bude také zpracován Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
dle přílohy č. 6 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích včetně Plánu organizace výstavby
a dopravního opatření.
DPS bude zpracována v souladu s odsouhlasenými záměry a požadavky Objednatele
včetně všech podmínek dotčených orgánů a správců inženýrských sítí.
DPS bude projednávána sObjednatelem vprůběhu prací. Před předáním Díla bude
provedeno konečné posouzení a odsouhlasení DPS Objednatelem. Zhotovitel je povinen
z každého jednání vyhotovit zápis z jednání, který si nechá následně odsouhlasit
Objednatelem. Součástí zápisu musí být i prezenční listina zúčastněných včetně jejich
podpisu.
vi.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat DPS tak, aby tato byla dostatečným a kvalitním
podkladem pro provedení záměru Objednatele dle Smlouvy, proto musí být, mimo jiné,
vypracován úplný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.

vii.

V případě, že projektová dokumentace zahrnuje technologie, apod., je Zhotovitel povinen

zajistit, aby dotčené technologie (a další) byly specifikovány nediskriminačním způsobem
tak, aby byly naplněny požadavky Objednatele a zároveň veškeré požadavky ZZVZ pro
budoucí zadávání veřejných zakázek souvisejících s touto investiční akcí Objednatele na

tyto technologie (a další), zejména aby byl proveden průzkum trhu, na jehož základě bude
následně stanovena předpokládaná hodnota technologií (a dalších). Objednatel se
zavazuje poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost ke splnění povinnosti uvedené
vpředchozí větě a Zhotovitel je povinen předložit technické specifikace ke kontrole
Objednateli.

viii.

Prostorové řešení stanice včetně umístění technologií a stojanů musí být zpracováno na
základě Studie proveditelnosti — Odpovídající části Studie proveditelnosti centra CEET (viz
Příloha č. 1 Smlouvy, dále jen „Studie“) azároveň vsouladu spokyny Objednatele
aaktuální právní úpravou. Vrámci zpracování DPS budou upřesněny a vyjednány
napojovací body na potřebné sítě technické infrastruktury, včetně řešení odvodnění
čerpací stanice.

Dále

budou

z hlediska

požární

bezpečnosti

dořešeny

stavebně

konstrukční a bezpečnostní prvky dle platných legislativních norem.

Inženýrská činnost pro vyřízení příslušných povolení
Zajištění a úhrada souhlasných stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců sítívčetně
zajištění stavebního a územního povolení
e.

Kalkulace realizačních nákladů včetně 3D Vizualizace prostorového řešení stanice

Zhotovitel bere na vědomí, že DPS může být během provádění Stavby na základě požadavků Objednatele či
Zhotovitele Stavby měněna. Zhotovitel se zavazuje každou potencionální změnu odborně zvážit a vyjádřit
k ní svůj odborný názor a v případě proveditelnosti změny převzít za tuto plnou odpovědnost.
Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně, vyjma situací, kdy obdrží od Objednatele příkaz ke
způsobu provedení Díla. Zhotovitel je příkazy Objednatele vázán a zároveň je povinen tyto příkazy odborně
posoudit a eventuálně Objednatele upozornit na nevhodnostjeho příkazů.
Dílo bude zhotoveno vsouladu sobecně závaznými právními předpisy, zejména Stavebním zákonem,
Vyhláškou o dokumentaci staveb a ZZVZ a investičním záměrem Objednatele. Do dokumentace budou
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provedeny a zapracovány technické podmínky a minimální technické parametry a standardy využívané
v objektech Objednatele.
Soupis prací s výkazem výměr požadovaných prací a dodávek bude odpovídat ustanovením ZZVZ a platných
prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění
pozdějších předpisů a bude zpracován v aktuální cenové úrovni dle RTS nebo ÚRS v návaznosti a v souladu
s popisem technických standardů.
10.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se Studií a se všemi dalšími podklady, které mu Objednatel předal,
seznámil a porozuměl jim.

11.

Zhotovitel prohlašuje, že vůči Objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv
či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím DPS a s plněním dle této Smlouvy
(práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva
2 nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění
k výkonu práva DPS užít k realizaci Stavby i ke všem způsobům užití známým v době uzavření Smlouvy
i později, v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití DPS a oprávnění upravit či jinak měnit DPS
nebo DPS spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k DPS nebo jeho část postoupit třetí osobě
a Zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním
Objednatele podle této Smlouvy je sjednána jako bezúplatná.

III.
CENA A FAKTURACE
Cena za provedení Díla je stanovena za kompletní dodání Díla dle předmětu smlouvy a specifikace Díla
a jsou v ní obsaženy veškeré náklady Zhotovitele.
Cena za dodávku Díla:

Cena bez DPH

DPH 21%

Cena vč. DPH

Predmet smlouvy

„

„

„
Kc

„
Kc

„
Kc

Projektová dokumentace pro společné
územní a stavební povolení včetně
inženýrské činnosti pro stavbu „Ekologická
stanice pro vozidla s alternativním
pohonem"

1 592 000,-

334 320,-

1 926 320,-

K ceně bez DPH bude připočtena DPH ve výši dle příslušných platných a účinných právních předpisů.
Daňový doklad bude vystaven ve lhůtě do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
Cena za Dílo je splatná na základě daňového dokladu — faktury vystavené Zhotovitelem poté, co došlo
k předání Díla dle čl. II. této smlouvy Objednateli; splatnost daňového dokladu —faktury je 30 dnů od data
vystavení faktury.
Objednatel je povinen cenu za Dílo zaplatit Zhotoviteli bezhotovostním převodem na platební účet
Zhotovitele uvedený v daňovém dokladu — faktuře. Objednatel je povinen platbu specifikovat způsobem
uvedeným v daňovém dokladu - faktuře, pokud nebude specifikace platby v daňovém dokladu uvedena, je
povinen platbu specifikovat variabilním symbolem, kterým bude číslo daňového dokladu - faktury.
Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle zákona o účetnictví nebo dle požadavků Objednatele
nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti
vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí Objednatel důvod
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a datum vrácení. Vrátí-li Objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně k opravě, přestává běžet původní
lhůta splatnosti, a tato následně pokračuje po opětovném doručení nově vyhotovené opravené faktury.
Cena Díla je dále vnitřně členěna dle Přílohy č. 2 této Smlouvy.

Fakturace Díla bude probíhat v těchto termínech:
a.

Úhrada nákladů za podklady (polohopisné a výškopisné zaměření, podklady a průzkumy, vč.
geologického a hydrogeologického průzkumu, další průzkumy související se stavebním záměrem,
apod.) bude probíhat průběžně vždy 1x za kvartál na základě provedených průzkumů —

fakturace proběhne vždy po protokolárním předání;
Úhrada 45% ceny z DPS, tj. 383 400 Kč bez DPH, 463 914 Kč vč. DPH, proběhne před započetím
inženýrské činnosti;
Úhrada 30% ceny za inženýrskou činnost, tj. 66 000 Kč bez DPH, 79 860 Kč vč. DPH, proběhne
před započetím inženýrské činnosti;
Úhrada 35% ceny z DPS, tj. 298 200 Kč bez DPH, 360 822 Kč vč. DPH, proběhne po ukončení

inženýrských činností a před podáním žádosti o stavební a územní rozhodnutí k rukám
stavebního úřadu;
Úhrada 45% ceny za inženýrskou činnost, tj. 99 000 Kč bez DPH, 119 790 Kč vč. DPH, proběhne
po ukončení inženýrských činností a před podáním žádosti o stavební a územní rozhodnutí k
rukám stavebního úřadu;
Úhrada 20% ceny z DPS, tj. 170400 Kč bez DPH, 206 184 Kč vč. DPH, proběhne po vydání

pravomocného povolení stavebního úřadu;
Úhrada 25% ceny za inženýrskou činnost, tj. 55 000 Kč bez DPH, 66 550 Kč vč. DPH, proběhne

po vydání pravomocného povolení stavebního úřadu;
Úhrada správních poplatků ve výši 100%, tj. 40 000 Kč bez DPH, 48 400 Kč vč. DPH, proběhne
po vydání stavebního a územního povolení (bez právních účinků)
Úhrada 100% ceny za položku kalkulace realizačních nákladů včetně 3D vizualizace
prostorového řešení stanice, tj. 90 000 Kč bez DPH, 108 900 Kč vč. DPH, bude provedeno po
dokončení položky kalkulace realizačních nákladů včetně 3D vizualizace prostorového řešení
stanice a jejím protokolárním předání.

IV.
DOBA PROVEDENÍ DÍLA, MÍSTO PROVÁDĚNÍ a PŘEDÁNÍ DÍLA
Zhotovitel se zavazuje dodat kompletní Dílo do 2 týdnů od protokolárního předání položky „kalkulace
realizačních nákladů včetně 3D vizualizace prostorového řešení stanice“. Kompletním dílem se rozumí
6x DPS vtištěné podobě, ztoho 1x včetně oceněného soupisu prací, zbytek paré svýkazem výměr;
2x digitální verze na CD v editovatelném formátu (projekt ve formátu *.dwg a *.pdf) s plným rozpočtem,
včetně datového modelu výkresů v *.dwg (popis obsahu vrstev); 2x digitálníverze na CD v needitovatelném
formátu (projekt ve formátu *.dwg a *.pdf) s výkazem výměr; 2x soupis prací v elektronické podobě na CD
nosiči včetně DPS pro vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby a technologií.
Objednatel není povinen Dílo převzít, pokud vykazuje zjevné vady a nedodělky, a to iv případě, pokud se
tyto objeví vjiž akceptovaných částech Díla. V případě zjištění vad a nedodělků Díla, uvede Objednatel
vpředávacím protokolu seznam vad a nedodělků. Zhotovitel doplní protokol o další případné vady,
o kterých ví a Objednatel tyto nemůže ze své pozice rozpoznat. Objednatel určítermíny k jejich odstranění.
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V případě, že nebude Dílo převzato, osoby odpovědné za předání a převzetí Díla se písemně dohodnou na
náhradním termínu předání. Tato dohoda nemá vliv na právo Objednatele uplatnit sankce za nesplnění
termínu předání Díla.
Doba provedení Díla je dále členěna na tyto dílčí termíny plnění:
a.

Podklady (polohopisné a výškopisné zaměření, podklady a

průzkumy, vč. geologického

a hydrogeologickěho průzkumu, další průzkumy související se stavebním záměrem) a Projektovou

dokumentaci pro společné územní a stavební povolení vč. potřebných statických výpočtů
a posudků v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby (DPS) zpracovanou do fáze pro
zahájení inženýrské činnosti se Zhotovitel zavazuje předat do 31. 12. 2020;
b.

Inženýrskou činnost pro vyřízení příslušných povolení se Zhotovitel zavazuje zahájit ihned po
odevzdání dílčího plnění Smlouvy dle čl. IV odst. 3 a. Smlouvy;

c.

Inženýrskou činnost pro vyřízení příslušných povolení včetně zajištění souhlasných stanovisek
dotčených orgánů státní správy a správců sítí se Zhotovitel zavazuje předat do 30. 6. 2021 —
Zhotovitel nebude v prodlení s plněním této části Díla dle Smlouvy po dobu řešení
majetkoprávních a správních řízení spojených spřípravou podkladů pro vydání společného
územního a stavebního povolení u věcně a místně příslušného stavebního úřadu;

d.

Společné stavební a územní povolení u věcně a místně příslušného stavebního úřadu se
Zhotovitel zavazuje zajistit a předat Objednateli do 6 měsíců od podání žádosti ovydání
společného územního a stavebního povolení- Zhotovitel nebude v prodlení s plněním této
části Díla dle Smlouvy po dobu trvání správního řízení pro vydání příslušných vyjádření a
povolení;

e.

Kalkulaci realizačních nákladů včetně 3D vizualizace prostorového řešení stanice se Zhotovitel
zavazuje předat do 3 týdnů po nabytí právní moci společného stavebního a územního povolení;

Smluvní strany jsou povinny o předání Díla vyhotovit protokol o předání a převzetí podepsaný oběma
smluvními stranami.

v.
DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
Objednatel zajistí a sdělí Zhotoviteli osobu, která bude zprostředkovatelem pro zajištění doplňujících
informací k předmětu Smlouvy.
V případě potřeb Objednatele na zpracování dalších požadavků nad rámec této Smlouvy zašle Objednatel
samostatnou objednávku na zpracování konkrétního požadavku sjasnou specifikací, kterou Zhotovitel
ocení a pošle Objednateli k odsouhlasení nebo bude podepsán dodatek k této Smlouvě.
Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s potřebnou péči a obstarat vše, co je k provedení Díla potřeba, pokud
z této Smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že potřebné musí obstarat Objednatel. Objednatel odpovídá
za vady (zejména právní) jím poskytnutých podkladů, včetně škody z toho plynoucí. Zhotovitel je oprávněn
použít podklady poskytnuté Objednatelem jen za účelem provedení Díla dle této Smlouvy a po provedení
Díla je neprodleně vrátí Objednateli, nedohodnou-li se stranyjinak.
Smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou smluvní stranu o všech překážkách, které by
mohly ohrozit termíny stanovené touto Smlouvou.
Smluvní strany se zavazují nesdělit ani jinak nezpřístupnit třetím osobám žádné vzájemně předané či jinak
získané chráněné informace (dále jen „závazek mlčenlivosti"), přičemž chráněnými informacemi se pro
účely této smlouvy zejména rozumí znalosti, údaje či informace vztahující se k činnosti nebo podnikání
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každé ze smluvních stran, přičemž tyto mohou být jak ve formě hmotné, tak ve formě nehmotné, vyjádřené
ústně, písemně či jakoukoli jinou formou (ať už označené jako důvěrné či nikoli), a to včetně, nikoli však
pouze, know-how, informací o zadání, postupu prací a vyhodnocení výsledků plnění dle této Smlouvy,
technických, obchodních, marketingových, organizačních, majetkových a finančních informací, jakékoliv
dokumentace či jiné formy záznamu, týkajících se smluvních stran i třetích stran na straně kterékoli ze
smluvních stran, aťjiž jsou s plněním účelu této smlouvy spojeny přímo či nepřímo.
Závazek mlčenlivosti se vztahuje na chráněné informace získané ode dne podpisu této Smlouvy a trvá i po
ukončení vzájemné spolupráce po dobu, po kterou nebudou tyto informace veřejné známé a dostupné,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
Odpovědnosti za porušení smluvní povinnosti jsou smluvní strany zcela zproštěny v případě zpřístupnění
chráněných informací, které nemohly nijak předvídat a kterému nemohly zabránit.
Závazek mlčenlivosti se nevztahuje na zpřístupnění chráněných informací:
pokud smluvní strana dala druhé smluvní straně k zpřístupnění informace předem písemný souhlas,
vlastním zaměstnancům smluvních stran a osobám v poměru vzniklěm na základě obchodní či jiné smlouvy
v souvislosti s plněním této Smlouvy,
v případě zákonem uložené povinnosti překazit nebo oznámit spáchání trestného činu a/nebo jiné
zákonem stanovené informační povinnosti.
Smluvní strany se zavazují, že nezneužijí ke svému prospěchu či k prospěchu jiného chráněné informace
týkající se smluvních stran, jejich partnerů či personálně nebo majetkově propojených osob.
10.

Zhotovitel se zavazuje osobně vytvořit a odevzdat Dílo v nejlepší kvalitě, to znamená zvláště řídit se pokyny
zástupce Objednatele a pracovat vždy s maximálním nasazením svých nejlepších schopností. Dodavatel
prohlašuje, že Dílo je původní a jeho autorská práva nejsou nijak omezená.

11.

Zhotovitel se zavazuje být přítomen a připraven kvytvoření Díla včase a místě podle požadavků
Objednatele.

12.

Zhotovitel se zdrží všeho, co by mohlo poškodit dobré jméno a pověst Objednatele nebo Díla.

VII.
ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA VADY
Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této Smlouvě.

Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku v délce 24 měsíců.
Objednatel má právo 2 vadného plnění z vad, které má Dílo při převzetí Objednatelem, byť se vada projeví
až později. Objednatel má právo zvadného plnění také zvad vzniklých po převzetí Díla Objednatelem,
pokud je Zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.
Zjištění vady je Objednatel povinen bezodkladně písemně reklamovat u Zhotovitele. V reklamaci musí
Objednatel vady popsat, dále uvést své požadavky na vypořádání reklamace a případně připojit vhodné

důkazní prostředky.
Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu Díla jeho opravou nejpozději do třiceti (30) dnů od jejího
oznámení Objednatelem, pokud se smluvní stranyv konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.
Po odstranění vad bude mezi smluvními stranami neprodleně sepsán protokol. Vada je považována za
odstraněnou nejdříve podepsáním protokolu o odstranění reklamované vady oběma smluvními stranami.
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VIII.
SMLUVNÍ POKUTY
V případě prodlení Zhotovitele s dodáním Díla má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny
Díla za každý den prodlení. Nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.
V případě prodlení Objednatele se zaplacením ceny má Zhotovitel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5 %
z ceny Díla za každý den prodlení. Nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.
V případě jakékoliv porušení povinnosti Zhotovitele stanovené mu touto Smlouvou, má Objednatel nárok
na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti Zhotovitelem.
Smluvní pokuta dle této Smlouvyje splatná ve lhůtě 10ti dnů ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě.

Ix.
ROZHODOVÁNÍ SPORÚ ZE SMLOUVY
Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešit dohodou.
Pokud nejsou smluvní strany schopny dohodou spor vyřešit, potom v případě sporů vyplývajících z této
smlouvy nebo vsouvislosti sní, bude příslušným soudem pro řešení sporů místně příslušný soud
Objednatele.

x.
PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY, SKONČENÍ SMLOUVY
Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
zveřejnění vregistru smluv dle Zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

Registraci této Smlouvy dle

ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv provede na základě dohody smluvních stran
Objednatel.
Tuto Smlouvu lze ukončit na základě dohody smluvních stran a na základě odstoupení.
Smluvní strany jsou oprávněny písemně odstoupit od této Smlouvy v případech stanovených právními
předpisy a touto Smlouvou.
Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) Zhotovitel bezdůvodně zastaví či přeruší dodávku zboží bez souhlasu Objednatele na dobu delší než
14 dnů,
b) Zhotovitel poruší povinnosti stanovené mu touto Smlouvou,
c) Zhotovitel neposkytne Objednateli potřebnou součinnost pro řádné předání Díla.

Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) Objednatel bude více jak 14 dnů v prodlení s placením ceny za Dílo,
b) Objednatel neposkytne Dodavateli potřebnou součinnost k předání Díla a bude v prodlení s touto

součinností více jak 14 dnů,
c) ve vztahu k Objednateli bude zahájeno insolvenční řízení.
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XI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.

Veškerá oznámení dle této Smlouvy musí být doručována prostřednictvím doporučených dopisů, kurýrní
služby, osobně s potvrzením převzetí, nebo e-mailem, a to na adresy Smluvních stran v záhlavítéto smlouvy,
pokud jedna ze Smluvních stran neoznámí druhé Smluvní straně něco jiného. Dopisy zaslané doporučenou
poštou se také považují za doručené, pokud si je adresát nevyzvedne na příslušném poštovním úřadu nebo
u jiného držitele poštovní licence do deseti (10) kalendářních dnů od uložení a tento desátý den se též
považuje za datum doručení.

2.

Tato Smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jako „občanský

zákoník".
3.

Tato Smlouva je uzavřena elektronicky. Smlouvu lze změnit pouze číslovanými dodatky v písemné formě.
Smluvní strany ujednávají, že ust. § 582 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije; neplatnost právního
jednání pro nedostatek formy tedy může kterákoliv ze smluvních stran kdykoliv namítnout bez ohledu na
to, zda již bylo plněno či nikoliv.

4.

Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 pism.
e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.
Zhotovitel uděluje tímto, v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů uvedených v této Smlouvě za účelem jejich
zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, a to na dobu neurčitou.

6.

Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavřely na základě pravé, vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni
či za nápadně nevýhodných podmínek, smlouvu pročetly, jejímu obsahu porozuměly a na důkaz toho
připojují své elektronické podpisy.

Seznam příloh:
Příloha č. 1 — Studie proveditelnosti — Odpovídající část Studie proveditelnosti centra CEET (Příloha č. 1

Zadávací dokumentace)
Příloha č. 2 — Detailní přehled cen nabízeného plnění (Příloha č. 4 Zadávací dokumentace)

V ...Ostravě

V Ostravě

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

_

doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek

Jednatel

ředitel

Via Comperta s.r.o.

VŠB-TUO, Výzkumné energetické centrum
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příloha č. 4 Detailní přehled cen
Jednotlivé položky k nacenění:

Cena v Kč bez DPH

Cena DPH v Kč

1 Podklady

81900

2 DUR+DSP

178920

Inženýrská činnost pro vyřízení
3 příslušných povolení

46200

4 Správní poplatky

8400

Kalkulace realizačních nákladů
včetně 3D vizualizace
5 prostorového řešení stanice

Celková cena za Dílo

18900

1592000

334320

Cena včetně DPH v Kč

1926320

