Krajský úřad Pardubického kraje

Smlouva č. oR/18/23549
na dodávku vnitřního vybavení v ľámci projektu
,,Průmyslová střednĺ škola Letohrad - výstavba dílen a odborných učeben"
Dodávka GNC frézky
uzavřená dle ust. s 1746 odst. 2 zákonać,' 89l2o12 Sb., obÖanský zákoník

Smluvní stranv
1. Objednatel:

Pardubický kraj
Komenského náměstí í25
5321í Pardubice
lČ:708 92822
DlČ: CZ 70 89 28 22
zastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, hejtmanem Pardubického
kraje

osóoy oprávněné jednat ve věcech technických, k podpisu protokolu o
předání a převzetĺ dodávky: lng. Martin Prikner, lng. oldřich Kopecký,
lng' Alena Kadaníková
Bänkovníspojení:ČSoB, a. s. Pardubice
ć'Ú. 22043022110300

2. Dodavatel:

TEXIMP, spol. s r. o.
K Zelenči 2923ĺ8
í93 00 Praha 9 - Horní Počernice
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze
sp zn. C 13699
lČ: 457 90 621
Dlc. c2457
Zastoupen:
osoby'oprávńěné jednat ve věcech technických a k předání místa
plnění:

osoby oprávněné

k podpisu protokolu

Bankovníspojení: Komerčnĺbanka, a.
č. účtu:2120406110100

o předánĺ a převzetí díla: lng.

s.

uzavírĄí tuto smlouvu na dodávku (dále jen ,,smlouva"), kterou se dodavatelzavazuje dodat
objeonáteli předmět smlouvy specifikovaný v článku l. smlouvy a objednatel se zavazuje za
řááně a včasně dodaný předmět smlouvy zaplatit cenu podle článku ll. smlouvy, ato za
podmínek dále ve smlouvě uvedených.

Preambule
Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího ŕízenína nadlimitní veřejnou zakázku na
dodávka GNG frézky",
dodávky s názvem ,,Průmyslová střední škola Letohrad
Sb., o zadávání
134ĺ2016
ć,.
zákona
dle
zadávané
(Evidenčníčíslove wz' zzol8-oo7248)
pro příjemce
pravidly
jen
s
v
souladu
,,zákon") a
veřejných zakázek, v platném znění (dále
mezi
(lRoP
programu
2014'2020),
dotace v rámci lntegrovaného regionálnĺho operačního
jako
vybraným
objednatelem jako zadavatelem této veřejné zakázky a dodavatelem
plnění
zakázky'
veřejné
této
dodavatelem k

-
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Clánek l.
Předmět plněnĺ

1.

Předmětem veřejné zakázkyje dodávka CNC frézky pro dílny dle poloŽkového rozpočtu,
který tvoří přĺlohu č. 2 smlouvy (dále jen ,,vybavení")'

2.

Předmětem smlouvy jsou rovněŽ veškeréinstalačnĺa montáŽní práce, včetně dopravy,
zaškolenĺ, odvozu a likvidace všech obalů a dalších materiálů pouŽitých při plnění veřejné
zakázky nutné k řádnému splněnĺ smlouvy.

clánek ll.
Cena

1.

Cena' kterou je objednatel povinen zaplatit dodavateli za dodání předmětu plnění' činí
dle dohody smluvnĺch stran:

Cena celkem bez DPH 948 402,'Kć
DPH 21 o/o 199 164,- Kč
cena celkem včetně DPH 1 147 566,- Kč.

2.

Cena včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškerénáklady dodavatele
jejich
vzniklé vsouvislosti s realizací-předmětu smlouvy popsaného vil' l. smlouvy a v
předpisů
daňových
změnou
přílohách. Cena můŽe být měněna pouze v souvislosti se
majícíchprokazatelný vliv na uvedenou cenu.

3.

Objednatel

se

zavazuje uhradit dodavateli celkovou cenu uvedenou v odstavci
podmínkami
1 tohoto článku na zárlädě jeho faktury vystavené v souladu s dalšími
podmínek,
l.
obchodnĺch
uvedenými ve smlouvě a způsobem uvedeným v ustanovení
které tvoří přílohu č. 1 smlouvy.

4.

Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručenĺfaktury
objednateli.

článek lll.
Termín plnění. místo plnění

1.

Předmět smlouvy bude dodán, nainstalován a uveden do provozu do 6 měsícůode dne
doručenívýzvy ŕ plnění provedené osobou oprávněnou jednat za objednatele uvedenou
v záhlaví smlouvý, a to dle podmínek dále uvedených v této smlouvě a obchodních
podmĺnkách.

2.

povinen oznámit objednateli nejméně 10 dnů předem termín dodání
a montáŽe předmětu smlouvy na místo plnění.

3.

Místem plněníje areál Průmyslovéstřednĺ školy Letohrad, Ústecká 36, Letohrad 561 51

4.

Předmět smlouvy

5.

odmítnout dodání předmětu smlouvy na místo plnění
v d-ohodnutý termín, póruo nebudou dokončeny současně probíhajícístavební úpravy.
Pouze z tohoto důvodu lze o nezbytně nutnou dobu prodlouŽit termín dodání předmětu
smlouvy s tím, Že toto prodlouŽení nezpůsobí prodlenídodavatele.

Dodavatel

je

je

splněn okamŽikem podepsání předávacího protokolu,

a

to

bezodkladně po dodánĺ předmětu smlouvy.

objednatel

si vyhrazuje právo
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6.

Převzetí předmětu smlouvy jinými neŽ oprávněnými osobami nebude povaŽováno za

7.

Vlastnické právo pŕechází na objednate|e podpisem předávacího protokolu. S přechodem
vlastnického práva přechází na ôbjednatele současně inebezpečĺškody nazboŽí.

řádné.

clánek lV.

Povinnosti dodavatele vvp|Ývaiícíz finančnĺspq!uúčasti evrop-s-ký.chl-o.ndů v rámci
1. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci souvisejícís realizací veřejné
zakázky,,Érůmyslová střední škola Letohrad - dodávka cNG fľézky", zejména tuto
smlouvu včetně jejích případných dodatků, včetně úÖetníchdokladů po dobu
stanovenou právními předpisy ČR, minimálně do konce roku2028.
2. Dodavatelje povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat poŽadované informace
a dokumentaci souvisejícĺs realizací veřejné zakázky" ,,Průmyslová^ střední škola
Letohrad _ dodávka bľĺcfrézky" zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených
orgánů (cRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetníhodvora,
Näjvyššíňokontrolního úřadu, příslušnéhoorgánu finančnísprávy a dalších
opŕavncn1ych orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám
podmínký k proíedeníkontroly vziahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při
provádění kontroly součinnost.

3. Na kaŽdé faktuře bude jednoznačně uvedeno, Že se jedná o projekt souvisejícĺ
s lntegrovaným regionálním operačnímprogramem s názvem: ,,Průmyslová střední
škola Letohrad ] výstavba dílen a odborných učeben" a registračním čĺslem
proj ektu

C2.06.2.67/0. 0/0.

0/1

6-049/000 2689.

4. Faktura musí obsahovat účelfakturované částky a bude přesně specifikovat jednotlivé

způsobilévýdaje.
5. Dodavatel si je vědom, Že je ve smyslu ust. $ 2 písm. e) zákona ć,. 32012001 Sb., o
finančníkontrole ve veřejná správě a o změně něktených zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon o finančníkontrole"), povinen spolupůsobit při výkonu
finančníkontroly.

Článet V.
Součásti Smlouvv

1'

Následující přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy:
Příloha č. 1
Příloha č. 2

-

obchodní podmínky
PoloŽkový rozpoöet

přílohy jsou chápány jako vzájemně se vysvětlující a doplňujĺcĺ. V případě
nä1"dno'n"'čnbsti nebo' rożpórů mají přednost ustanovení smlouvy před ustanoveními

2' Tyto

výše uvedených příloh.

Článek Vl.
Závěrečná ustanovení

1'

objednatel předá dodavateli přĺslušnou dokumentaci nezbytnou k realizaci předmětu
smiouvy nejpozději při podpisu sm|ouvy smluvními stranami'

2. Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran
a účinnostidnem jejího uveřejněnív registru smluv.
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po uzavřenĺ Smlou.vy x*šĘ
3. Smluvnĺ strany se dohodly, Že Pardubický kraj bezodk|adně
Ministerstvem vnitra cR' o
vedeného
Smlouvu k řádnému uveĘněnĺ oo registru "rnluu
smluvní Stranu' nebyldruhou
uveřejnění Sm|ouvy Pardubický kraj bäzodkladně informuje
jako kontakt pro
smluv
li kontaktní údaj této smluvnĺ-strańy uveden přĺmo do registru
notifikaci o uveřejněnĺ.

4. Smluvní strany berou na vědomí, Že nebude-li smlouva zveřejněna
dnem zrušena od počátku'
1"1ĺńo uzavřeií,je následujícím

ani devadesátý den od

5.

práva a povinnosti smluvních stran
Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se
platném znění'
řĺdĺzákonem č. 89/201z'Sb., občanský zákoník v

6.

s českým právním řádem
VeškeréSpory vzniklé ze smlouvy budou rozhodovány ve shodě
obecnými soudy.

7.

její obsah a obsah příloh podrobně zna1í a
Smluvní strany stvzují, Že si smlouvu přečetly,
cítíbýt vázány, že ustanovení
souhlasĺ sní. Smluvnĺ strany prorllaÉu;í,Že śe'smlouvou
váżnéa srozumitelně, na základě
smlouvy jim jsou jasná a Že tato ovlá ůźavrenaurčitě,
podmĺnek nebo v tĺsni' na
nevýhodných
jejich prave a suooóoné vů|e, nikoli za nápadně
oútaz čehoŽ připojují nĺžesvé podpisy'

8.

jakéhokoliv ustanovenĺ smlouvy nemá vliv na
Neplatnost, neúčinnostnebo nevynutitelnost
Smluvní strany mají
platnost, ueinnósi nebo vynutitelnost ostatníôh ustanovení smlouvy.
bezvadným' V případě
povinnost tarově_uieJnáni okamŽitě nahradit smluvním ujednánĺm
smlouvy.
l.orporu textu smloűvy a přĺloh, má vŽdy přednost text

9.

formou vzestupně čĺslovaných
Jakékoliv změny smlouvy lze činit pouze písemně, a to
zástupci obou smluvnĺch stran'
dodatků, oosouĹlásen.1cň a podepśanýchoprávněnými
doručenídoporučenéhodopisu
Změny rontaxtnĺóń orób ," pou"luiĺ zá provedené dhem
druhé smluvnístraně.

obdrŽĺ 2 vyhotovení
Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel
a dodavatel 1 vyhotovení.
kraje dne 29' 5' 2018 usnesením č'
11. Právní jednání bylo schváleno Radou Pardubického

10.

Rl1113118.

V Pardubicĺch

dne:

2B

_06-

2018

Za objednatele

an
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Příloha č. 1 smlouvy č' oR/18123549

obchodní podmínkv
Ustanovenĺ l.
Platební a fakturačnípodmínkv

1'
2.

3.

předávacího protokolu
Právo dodavatele na vystavení faktury vzniká aŽ po podpisu

smluvními stranami, pokud není dohodnuto jinak'
Faktura bude adresována:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
53211 Pardubice

s
Na kaŽdé faktuře bude jednoznačně uvedeno, Že se jedná o projekta souvisejĺcí
registračnĺm
názvem
lntegrovanym reóionáińĺń op"r"čnímprogrqmem (lRoP) s
dokladu v souladu
daňového
náIeŽitosti
číslemprojektu. Faktura bude splňovat
dodavateli bez
je
vrátit
oprávněn
s pravnĺmi" pr"ápi.ý a zvyklostmi. objednatel
nebo vykazuje
zaplacení ĺartuiri, rtera némá ná]eŽitosti uvedené v tomto ustanovení
vrácenĺ' V
důvody
objednatel dodavateli
ľňäu"ov. Souöasně s vrácením faktury sdělí fárturu včetně jejích přĺlo-h opravit nebo
závislosti n" pouá'" vady je dodavatel povinen
původnílhůta splatnosti
nově vyhotovit. óprávnc'ným vrácením faktury přestává běŽet
předání objednateli
prokazatelného
dne
ode
faktury. Nová lhůta splatnosti zaćíná běŽet
splňujícípodmínky
náleŽitostmi,
přĺslušnými
opravené n"oo nouo'-uýhotou"né faktury s
smlouvY.

4'

dokladu ve smyslu
Veškeréúčetnídoklady, każdáfaktura, musí mít náleŽitosti daňového
přidané hodnoty, ve znění pozdějších
ust. $ 28 odst' 2zákonač).235]2oo4 Sb., o dani z
předpisů.

5.
6.

smlouvy, a to
Cena bude objednatelem uhrazena na účetdodavatele uvedený v záhlaví nejdříve dne
vystavena
na základě ĺ"[turv vystavené dodavatelem. Faktura můŽe být
následujícíhopodnipodepsánípředávacíhoprotokolu.

fakturovanou částku vŽdy na
Nebude_li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel'platit
umoŽňujícím dá1kový
ten účetoooauaieI", kteÚ je spravóem daně zveřejněn způsobem
z přidané hodnoty'
přístup dle ust. s iób ooł''z płsm c) zákona ć,.235I2oO4 Sb.' o dani
jiný účetdodavatele, neŽ
ve znění pozocj"sĺcń předpisů. JestliŽe bude na faktuře uveden
bez dalšího oprávněn
takto zveře1ncńý, oere oooavatel na vědomí, Že objednatgl-je
objednatel v takovém
DPH;
bez
zaplatit na uvedený účetpouze fakturovanou částku
případě zaplaú ĎiH pľĺ.ona účetsprávce daně. o takovémto postupu dodatečně

písemně informuje dodavatele.

7.

8.

umoŽňujícĺm dálkový
Pokud je v okamŽiku fakturace o dodavateli zveřejněna způsobem
ust. $109 odst' 3
přístup'skutečnosi, Že je nespolehlivým plátcem avznlká tak ručenídle
předpisů, bere
pozdějších
znění
ve
zákona i,. 235ĺ20ó4 S"b., o dani pŕio.ňe hodnoty,
dodavatele
úÖet
'
na
zaplatit
dodavatel na vědomí, Že objednatelje bez dalšíhooprávněn
přímo
DPH
případě
zaplatí
pouze fakturovanou čá.tku bez DPH; objednatel v takovém
písemně informuje dodavatele'
na účetsprávce daně. o takovémto postűpu dodatečně
Úhradou se rozumí odepsánĺfakturované částky z účtuobjednatele.
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Ustanovení ll.
Zoůsob orovádění
péčí'
Dodavatel bude při zajišt'ování dodávek vybavení postupovat s odbornou
Dodávky, práce a sluźby, které jsou předm ětem sm.louvy, dodavatel provede V
takovém rozsahu a jakosti, aby dodávka vybavení odpovídala podmínkám stanoveným
smlouvou a obvyklému účelupouŽití.

mnoŽstvĺ'
Dodavatel je povinen dodat vybavení ve sjednané lobě v poŽadova1ém
smlouvou'
stanovenými
podmínkami
jakosti a provedení a u soüladu s dalšími
práce dle
Dodavatel se zavazuje zajistit v rámci dodávky vybavení především veškeré
pro
řádné
pracĺ
nutných
poŽadavků objednatóle a úplnéa včasnéprovedení všech
dodání
äodání vybavéníbez vad a dalšíplnění, jejichŽ provedeníje prořádnéavčasné
vybavenĺ nezbytné.

2.

bezpečnostnĺ
Dodavatel je povinen při zajišťovánídodávek vybavení dodrŽovat veškeré
pokud se vztahujĺ k zajišťování
ór"opi.y, vešrerézákony á 1"1i.l''' prováděcí vyhlášky,
práce, poŽárnÍ ochrany a
bezpečnosti
äooäveĹ'vybavenĺa týkajĺ sąčinnosti dodavatele,
předpisů
dodavatelem vznikne
ochrany Životního prästŕedĺ.Pokud porušením těchto
škoda, nese náklady dodavatel.

3.

a

právním předpisům platným v

4.

Dodané vybavení musĺ vyhovovat všem normám
Ceské republice.

5.

podmínky,
Dodavatel prohlašuje' Že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické
za nichŽse dodávka vybavenĺ realizovat.
dle
Dodavatel má povinnost předloŽit objednateli kopii osvědčenĺo vykonání zkoušky
;yffiśkyČ"'Lěno úřadu bezpečnosii práce a Ceského báňského úřadu o odborné
vyuŽije
způsooi'ĺostiv elektrotechnice č. 5o/1978 Sb., a to u technika, kterého
předloŽeno
být
musí
Ŕ'provádění prací, jeŽ toto oprávněnívyŽadují. osvědčenítechnika
důvodem
nejpozději se zapo'četímdotčených prácĺ. Nesplnění této povinnosti můŽe být
objednatěle pro odmítnutĺ převzetí předmětu smlouvy'

6.

Ustanovení lIl.
díla. zabezoečení a Drověření
práce.
iakost
Bezpečnost
iakosti
I

2

provedeny v
Dodavatel rućí za to, Že veškerédodávky a souvisejícísluŽby budou

jakosti sjednané smlouvou.

dodaného
Dodavatel bude odpovidat za mnoŽství, jakost, provedení a kompletnost
předmět
Že
to,
za
odpovídat
vybavení v rozsahu smlouvy, za pouŽitý materiál. Budg
právními
platnými
pínenĺbude mít vlastnosii stanovené zadávací dokumentací,
předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškeými platnými technickými
které se vztahuji L činno.ti dodavatele v rámci plnění smlouvy, dále

nor,1"ńi,

vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé.

3

průběhu realizace
Dodavatel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umoŽnit v
mohl
smlouvy kontrolu dodávańérlo vybavení a jakékoliv jeho části, aby se objednatel
ujistit, Že jsou v souladu se smlouvou.

jakákoliv zkontrolovaná část dodávaného vybavení nevyhovovala
musí bud'
specifikacím äl" smlouvy, můŽe ji objednatel odmítnout a dodavatel

4. Pokud

bY
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p|něním' nebo V
odmítnutou část dodávaného vybavení nahradit novým nezávadným
pro splnění
případě souhlasu oojiJnatele [rovést všechny úpravy (změny) nezbytné
specifikovaných poŽadavků, a to bezúplatně'

Ustanovení lV.
Zárukv. odpovědnost za vadv
správnost a úplnost dod9nĺ .předmětu smlouvy podle smlouvy,
platných předpisů'
zadávacÍ dokumentace, plätn1ich norem a souvisejících

1' Dodavatel

odpovíd á

za

za bezvadnost předmětu smlouvy,
2'
- Dodavatel poskytuje po určenou záručnĺdobu záruku
dle smlouvy, dle

ti.láruŔu rä vsócńny'vlastnosti, které má předmět smlouvy mít zejména
j"ońátriuý"rl pozäJaíkůa pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob'
všechny takové
Dodavatel pronraJuje, Že předmět smlouvy si po tuto dobu zachová
povaŽují
i vady v
se
vlastnosti, funtčnosi a stanovenou účelovouzpůsobilost. Za vadu
dokladech nutných pro uŽívánívěci'

smlouvě či jiné
3. Zárućní doba je stanovena v délce 24 měsíců,pokud není stanovena Ve
její příloze delší.

4.

v průběhu zárućní doby' bude
a tento zahĄí práce na
dodavateli
ođtladu
objednatelem oznámena bez zbytečného
nedohodnou písemně.
dodavatelem
odstraněnĺ vady bezodkladně, pokud se objednatel s
po jejĺm nahlášení
dní
pracovních
jinak. Vada bude odstraněna' nejpozději do 30
zjištěnévady bude
dodavateli, nedohodnou_li se smluvnĺ strány jinak. Pokud to charakter
Kupujíci m-rlŽe poŽadovat i
umoŽňovat, odstranĺ dodavatel vadu v mĺsiě síola kupujícího.
ale pokud
dodání nové věci bez vad, pokud to nenívzhledem k povaze vady nepřiměřené,
jen výměnu součásti' Právo
se vada týká pouze součásti věci, můžekupující poŽadovat
přĺpadě odstranitelné vady,
v
i
na dodání nou" uc.i, nebo výměnu součásii má kupující
pro větší
pokud nemůŽe věc řádně užívatpro opakovaný výskyt vady po opravě nebo

Vada na předmětu smlouvy, která se vyskytne

počet vad.

5.Dodavateljepovinenvaduodstranitnavlastnínáklady.
doba prodlouŽĺ o dobu, po
6. V případě opravy vadných částípředmětu smlouvy se záruční
vůbec nebo mohl být
kterou nemohl oh Jĺł"dkuzjištěné vady předmět smlouvy uŽÍván
" niŽšímneŽ obvyklém'
uŽívánjen v rozsahu
odeslaná
7. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne zárućni doby, přičemŽ i reklamace
uplatněnou'
objednatelem v poslední den zárućní doby se povaŽuje za včas

na zaplacení smluvnĺch
8. odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vů'čidodavateli
pokut a náhradu škod souvisejícíchs vadami předmětu smlouvy.
9.

případě odpovědnosti dodavatele za vady platí dále zákon ć,. 8912012 Sb', občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů'

V

Ustanovení V.
Zaiištěnĺp|nění povinností
je stanovena smluvnĺ pokuta ve výši
1. V případě prodlení dodavatele s plněním dle smlouvy
o,i % z ceikové ceny plnění zakaŽdý den prodlenĺ'
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V případě prodlení objednatele se zaplacením kupní ceny je stanovena smluvní pokuta ve
výši O,05 o/ozdlužné cástky zakaždý den prodlení'

2.

po
3. Dodavatel zaplatí smluvní pokutu podle smlouvy na účetobjednatel do 14 dnů
obdrŽen í vyúctování smluvní pokuty.

pokuty
Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní
povinnosti
dané mu
dodavatelem objednateli nezbavuje dodavatele závazku splnit

4.

smlouvou.

5'

oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna Žádnými formálními úkony ze

6.

Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vznik|é
je
z porušení povinnosii, re rterému se tato smluvní pokuta vztahuje. objednatel
oprávněn poŽadovat náhradu případnéškody způsobené porušením povinnosti, na kterou
se vztahuje smluvnĺ pokuta, v plné výši.

strany objednatele.

Ustanovení Vl.
odstoupení od smlouvv

1. Każdá ze stran má právo bez zbyteÖného odkladu odstoupit od smlouvy v případě
podstatného porušeni smlouvy a dále v přĺpadě porušení smlouvy, které nebylo v
dodatečné 10 denní lhůtě stanovené ke sjednánĺ nápravy ani přes písemnou výzvu
napraveno.

2. Podstatným porušením smlouvy se vedle důvodůuvedených v občanskémzákonĺku
rozumízejména

a.
b.

prodlenĺ dodavatele s termínem plnění stanoveným touto smlouvou o více neŽ
15 dnů, nedohodnou-li se strany písemně jinak,
prodlení objednatele s termínem úhrady ceny stanoveným touto sm|ouvou o
více než 15 dnů; nedohodnou-li se strany pĺsemně jinak'

3' V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy
jejĺ
dodavatele nemá dodavatel nárok na zaplacení ceny podle čl. ll. smlouvy, a to ani na
poměrnou část, pokud se objednatel s dodavatelem nedohodnou písemně jinak'
bodavatel je pouze oprávněn Źádat po objednateli to, o co se objednatel obohatil.
odstoupením od smlouvy nenĺ dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody.

4. V případě odstoupení dodavatele od smlouvy z důvodu podstatného porušenĺ smlouvy
není
objeánatelem, nemá dodavatel nárok na úhradu ceny. odstoupenĺm od smlouvy
doičen nárok dodavatele na náhradu případné škody'

Ustanovení Vll.
Předání předmětu smlouw. přechod vlastnictví
1. Předmět smlouvy bude předán objednateli v místě plnění uvedeném v odstavci 3. článku
lll. smlouvy.
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2. Předmět smlouvy je splněn okamŽikem podepsání předávacího protokolu, a to
bezodkladně po dodání předmětu smlouvy, montáŽi, instalaci, uvedení do provozu a
zaškolení obsluhy. Podepsáním předávacího protokolu přechází vlastnické právo na
objednatele.

Ustanovení V!ll.
7ávěĺeć, uiednání

Jakékoliv zm ěny

sm

louvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty

form ou

číslovanéhododatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvnĺmi stranami' Tyto dodatky
budou tvořit nedílnou součást smlouvy. Změny kontaktních osob se povaŽují za
provedené dnem doručenídoporučenéhodopisu druhé smluvnĺ straně.

2. Dodavatel je povinen mít po celou dobu plněnĺ uvedenou v čl. lll. smlouvy, uzavřenou
platnou a účinnoupojistnou smlouvu, jejímžpředmětem je pojištěníodpovědnosti za
škodu zpŮsobenou dođavatelem třetí osobě v minimálnĺvýšipojistného p-lnění 1 000 000,Kč. Doäavatel je povinen předloŽit objednateli kopii pojistné smlouvy případně potvrzení
pojistitele při pódpisu této smlouvy' Porušenĺpovinnosti dle věty první je povaŽováno za
podstatné porušenísm louvy.

3. Pro účelytěchto obchodnĺch podmínek se v případě jejich připojení ke kupní smlouvě
rozumí pojmem dodavatel označenípro prodávajícího, pojmem objednatel označenípro
kupujícího,pojmem vybavení označenízboŽi.
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