SMLOUVA O DÍLO č. 155-112/86/2012-4218
I. Smluvní strany
1. Česká republika – Ministerstvo obrany
Se sídlem
Tychonova 1, Praha 6, 160 00 Praha 6
jejímž jménem jedná:
velitel Vojenského zařízení 4218 Štěpánov
plukovník Ing. Jozef GALLA
Korespondenční adresa:
Vojenské zařízení 4218 Štěpánov
Nádražní ul., 783 13 Štěpánov u Olomouce
IČ:
60162694
DIČ:
CZ60162694
ČNB Ostrava
Bankovní spojení:
19-145830-881/0710
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
ve věcech smluvních
ve věcech organizačních
Ing. Alois RICHTR
Ing. Viliam KIRNER
Tel., fax
973 408 202 / 973 408 410
973 408 232 / 973 408 210
(dále jen „objednatel“)
a
2. OPTICS TRADE , spol. s r.o.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7384
Se sídlem:
Nový Jičín, Suvorovova 909/114, PSČ 741 01
Zastoupená jednatelem:
JUDr. Lenkou HRADECKOU
619 73 378
IČ:
DIČ:
CZ61973378
Bankovní spojení:
GE Money Bank, a.s.
Číslo účtu:
37700764/0600
Zástupce oprávněný jednat ve věcech technických a organizačních:
Ing. Roman Hradecký
telefon: 602 556 673
fax:
556 703 231
e-mail: hradecky@optics-nj.cz
(dále jen „zhotovitel“)
se dohodly ve smyslu § 262, odst. 1 zákona č. 5/3/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen obch. zák.), že jejich závazkový vztah se řídí tímto zákonem
a dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu § 536 a násl. obch. zák. uzavírají tuto smlouvu o dílo
(dále jen smlouvu).
II.
Účel smlouvy
Účelem této smlouvy je zabezpečit potřeby jednotek AČR působících v zahraničních operacích.
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III.
Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a na své
nebezpečí nálezovou opravu (dále jen „dílo“) :
a) 2 souprav přístrojů pozorovacích noktovizních BIG-25
b) 100 souprav zaměřovačů PGO-7V/M
c) 10 souprav přístrojů PAG-17M
Předání a převzetí přístrojů: v místě plnění - Nový Jičín, Suvorovova 909/114, PSČ 741 01.
Doba plnění: splnění celé zakázky (díla) do 31. října 2012.

IV.
Cena díla, platební podmínky a fakturace
1) Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran.
Cena za nálezovou opravu jednotlivých druhů přístrojů činí:
a) přístroj pozorovací noktovizní BIG-25 : za 1 soupravu bez DPH 83 330,00 Kč,
DPH 20% činí 16 666,00 Kč, celkem za 1 soupravu včetně DPH 99 996,00 Kč.
Za 2 soupravy cena bez DPH 166 660,00 Kč, DPH 20% činí 33 332,00 Kč;
cena včetně DPH 199 992,00 Kč
b) zaměřovač PGO-7V/M : za 1 soupravu bez DPH 6 960 Kč, DPH 20% činí 1 392,00 Kč,
celkem za 1 soupravu včetně DPH 8 352,00 Kč.
Za 100 souprav cena bez DPH 696 000,00 Kč, DPH 20% činí 139 200,00 Kč;
cena včetně DPH 835 200,00 Kč.
c) přístroj PAG-17-M : za 1 soupravu bez DPH 13 730 Kč, DPH 20% činí 2 746,00 Kč,
celkem za 1 soupravu včetně DPH 16 476,00 Kč.
Za 10 souprav cena bez DPH 137 300,00 Kč, DPH 20% činí 27 460,00 Kč;
cena včetně DPH 164 760,00 Kč.
2) Cena celého předmětu smlouvy činí bez DPH 999 960,00 Kč,
slovy devětsetdevadesátdevěttisícdevětsetšedesát korun českých, DPH 20% činí 199 992,00 Kč,
celková cena předmětu smlouvy činí

1 199 952,00 Kč včetně DPH,
(slovy jedenmilionstodevadesátdevěttisícdevětsetpadesátdvě koruny české).
Uvedená cena je cenou maximální a nemůže být překročena.
3) Platební podmínky
a) Objednatel uhradí cenu díla převodem na účet zhotovitele na základě daňového dokladu
- faktury (dále jen faktury) vystavené zhotovitelem.
b) Sjednává se lhůta splatnosti faktury 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
4) Fakturace
a) Faktura podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., a o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů a podle požadavku objednatele musí obsahovat tyto údaje:
−
označení faktury jako daňového dokladu s uvedením pořadového čísla faktury,
−
obchodní jméno, sídlo nebo místo podnikání zhotovitele s uvedením IČ a DIČ,
−
obchodní jméno a sídlo objednatele s uvedením IČ a DIČ,
−
číslo smlouvy,
−
datum vystavení, datum uskutečněného plnění a datum splatnosti faktury,
−
cenu díla v Kč bez DPH a včetně DPH,
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sazbu daně v % a další případné údaje,
označení peněžního ústavu a čísla účtu zhotovitele, na který má být poukázána platba,
−
počet příloh a razítko s podpisem zhotovitele,
−
údaje o zápisu v obchodním rejstříku včetně spisové značky, není-li v něm zapsán údaj o
zápisu z jiné evidence.
b) K faktuře musí být přiložen potvrzený dodací list.
c) Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která
neobsahuje některou náležitost nebo má jiné závady v obsahu a ve vrácené faktuře ji musí
vyznačit. Zhotovitel je povinen fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Vrácením faktury
přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží nová lhůta ode dne prokazatelného doručení
opravené a všemi náležitostmi opatřené faktury objednateli.
d) Fakturu ve dvou vyhotoveních zaslat k proplacení doporučeně na adresu objednatele:
Vojenské zařízení 4218 Štěpánov
783 13 Štěpánov u Olomouce
−
−

jako objednatele na faktuře uvést :
Česká republika – Ministerstvo obrany
Tychonova 1, 160 00 Praha 6
v zastoupení VZ 4218 Štěpánov

V.
Povinnosti zhotovitele
1) Splnit předmět smlouvy
2) Převzít od objednatele soupravy přístrojů k plnění předmětu smlouvy v množství a v místě
podle článku III. smlouvy. O převzetí souprav přístrojů k provedení předmětu smlouvy sepsat a
oběma stranami podepsat přejímací protokol. Umožnit objednateli provést kontrolu provedení
díla a nejméně 3 dny předem uvědomit zástupce objednatele o termínu připravenosti díla k
předání. Dílo předat objednateli dodacím listem opět podepsaným oběma stranami.
3) Do 3 dnů od obdržení oznámení objednatele o zjištění vady díla v záruční době (dále jen
„reklamace“) se k této reklamaci vyjádřit. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že
reklamaci uznává v plném rozsahu.
4) Zahájit odstraňování vad na díle nejpozději do 10 dnů od uznání reklamace a ukončit
odstraňování vad nejpozději do 30 dnů od uznání reklamace.
5) Nejméně 3 dny předem uvědomit zástupce objednatele o připravenosti díla k předání
po záruční opravě a umožnit mu řádnou kontrolu provedení záruční opravy.

VI.
Povinnosti objednatele
1) Předat zhotoviteli soupravy přístrojů k provedení díla ve vzájemně smluveném termínu.
2) Dílo provedené bez zjevných vad převzít.
3) Zaplatit cenu díla.
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VII.
Ostatní ujednání
1) Záruční doba na dílo : 6 měsíců od převzetí díla objednatelem.
2) Dílo se považuje za splněné podepsáním předávacího zápisu objednatelem.
3) Reklamaci u zhotovitele uplatňuje objednatel faxem a následně písemným oznámením.
4) Odpovědnost za vady díla a nároky z vad se řídí ustanoveními § 560 až 565 ObchZ.
5) Poruší-li některá ze smluvních stran podstatným způsobem své povinnosti vyplývající z této
smlouvy o dílo, má druhá smluvní strana právo od smlouvy okamžitě odstoupit. Odstoupení od
smlouvy se však netýká nároků na náhradu škody, vzniklé porušením smlouvy. Smluvní strany
se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ve smyslu § 345 odst. 2 ObchZ se rozumí
zejména:
−
nedodržení doby provedení díla,
−
nedodržení ujednání o záruce na dílo,
−
neodstranění vad díla ve sjednané době.
6) Smluvní pokuty
a) Jestliže zhotovitel bude v prodlení se splněním této smlouvy, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 3 500,- Kč za každý den prodlení s úplným splněním
díla po době plnění. Touto smluvní pokutou není dotčen nárok objednatele na náhradu
škody způsobené prodlením zhotovitele.
b) Jestliže zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vady v záruční době, je povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každý den prodlení. Touto smluvní pokutou
není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené prodlením zhotovitele.
c) V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, je objednatel povinen zaplatit
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 142/1994 Sb. z dlužné
částky. Nárok na úrok z prodlení dle § 369 a § 502 ObchZ nevzniká po dobu, po kterou
zdržení proveditelné platby zavinil peněžní ústav.
7) Zhotovitel i objednatel se zavazují vzájemně se informovat o všech skutečnostech důležitých
pro úspěšné ukončení díla a to zejména o všech překážkách a činit opatření k jejich odstranění.
Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého
z jejich základních identifikačních údajů, včetně nástupnictví.
8) Obě smluvní strany se zavazují zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o všech
skutečnostech, týkajících se předmětu vzájemné spolupráce nebo činnosti druhé smluvní strany.

VIII.
Závěrečná ujednání
1) Tato smlouva obsahuje 5 listů, je vyhotovena pouze v elektronické podobě se zaručenými
elektronickými podpisy obou smluvních stran.
2) Tato smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými
písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.
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3) Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se smluvní vztah řídí ustanoveními obchodního
zákoníku.
4) Smluvní strany vzájemně prohlašují, že smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou
známy žádné skutečnosti, které by vylučovaly uzavření této smlouvy, neuvedly se vzájemně
v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí
z vědomě uvedených nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu se smlouvou připojují
podpisy oprávněných zástupců.
5) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Ve Štěpánově dne

července 2012

V Novém Jičíně dne

července 2012

velitel
VZ 4218 Štěpánov
plukovník Ing. Jozef GALLA

jednatel společnosti
OPTICS TRADE, spol. s r.o.
JUDr. Lenka HRADECKÁ

objednatel (razítko a podpis)

zhotovitel (razítko a podpis)

