Kraj ský úřad Pardubického kraje

Smlouva č. oR/18/23550
na dodávku vnitřního vybavení v rámci projektu
a odborných učeben"
,,Průmyslová střední škola Letohrad - výstavba dĺlen
Dodávka GNc soustruhu
odst. 2 zákonać,.89ĺ2012 Sb., občanský zákoník
1746
ust.
dle
uzavřená
s

Sml uvní stra nv

í. objednate!:

Pardubický kraj
Komenského náměstí í25
532'|.1 Pardubice
lČ: 708 92822
DIC: CZ 70 89 28 22
żastoupený: JUDr. Martinem Netolickým, hejtmanem Pardubického
kraje

o"óov oprávněné jednat ve věcech technických, k podpis.u protokolu o
přeJánĺ a převzeti dodávky: lng' Martin Prikner, lng. oldřich Kopecký,
lng. Alena Kadanĺková
Bänkovníspojení:ČSoB, a. s. Pardubice
ć.u.220430221l03o0
2.

Dodavatel:

TEXIMP' sPol. s r. o.
K Zelenči 292318
í93 o0 Praha 9 - Horní Počernice
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze
sp. zn. C 13699
tc.457 90 621
Dtc. c2457
Zastoupen:

ósooy'oprávňěné jednat ve věcech technických

a

k předánĺ mĺsta

osoby oprávněné k podpisu protokolu o předánĺ a převzetĺ díla: lng.
Bankovníspojení: Komerčníbanka, a. s'
č. účtu:2120406110100
se dodavatel zavazu1e dodat
se zavazuje za
óoiäońátai předmět smlouvy specifikovany v članru l. smlouvy a objednatel
ato za
řádně a vóasně dodaný preomet smlouvý zaplatit cenu podle článku ll. smlouvy,
podmínek dále ve smlouvě uvedených.
uzavírď1í tuto smlouvu na dodávku (dále jen ,,s-mlouva"), kterou

Preambule
zakázku na
Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou
soustruhu",
GNG
dodávka
Letohrad
oooavry s náźvem ,,pi,iňýślová střednĺ škola
o zadávání
(Evidenčnĺ číslove rjvz, zźol8-oo724g) zadávané dle zákona ć,' 134t2016 Sb',
přĺjemce
pro
pravidly
s
veřejných zakázek, v platném zněnĺ (dále ;en ,,zákon") a v souladu
(lRoP 20]4-2020), mezi
dotace v rámci lntegrävaného regionälnĺr'ó operačníhoprogramu
jako vybraným
objednatelem jako zadavateleď teto veřejné zakázky a dodavatelem
dodavatelem k plnění této veřejn é zakázky'
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článeľ

I

Předm

oInění

pro dílny dle poloŽkového
Předmětem veřejné zakázky je dodávka CNC soustruhu
jen
(dále
,,vybavení").
rozpočtu, ktený tvôří přílohu č' 2 smlouvy

1

práce, včeiný dopravy,
Předmětem smlouvy jsou rovněŽ veškeréinstalační a montáŽní
při plnění veřejné
pouŽitých
zaškolenĺ, odvozu ď tirvioace všech obalů a dalších materiálů
zakázky nutné k řádnému splněnĺ smlouvy'

2

clánek

Cena

ll.

předmětu plněnĺ, činĺ
Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit dodavateli za dodání
dle dohody smluvních stran:

1

Cena celkem bez DPH 1 783 492,'Kć
DPH 21 o/o 374 533,_ Kč
cena celkem včetně DPH 2158 025'_ Kč'
dodavatele
Cena včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškerénáklady
a v jejich
l.
smlouvy
v
čl.
popsaného
smlouvy
vzniklé v souvislosti s realizací'předměiu
předpisů
přílohách. Cena *ĺz" být měn'ěna pouze v souvislosti se změnou daňových
majícíchprokazate|ný vliv na uvedenou cenu'

2

3.

se

zavazuie uhradit dodavateli celkovou cenu uvedenou v odstavci
s dalšímipodmínkami
1 tohoto článku n" .áłIäocjeho faktury vystavené v souladu
podmínek,
l.
obchodních
v
ustanovení
uvedenými ve smlouvě a zpŁsobem uvédeňym

objednatel

které tvořĺ přĺlohu č. 'ĺ smlouvy.
4

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

článek lll.
Termín olnění. místo olněnĺ

1.

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

2.

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

3.

Letohrad 561 51
Mĺstem plněníje areál Průmyslovéstřední školy Letohrad, Ústecká 36,

4. Předmět

smlouvy

je

splněn okamŽikem podepsání předávacího protokolu,

a

to

bezodkladně po dodání předmětu smlouvy'

5.

na místo plnění
objednatel si vyhrazuje právo odmĺtnout dodání předmětu smlouvy
úpravy.
probíhajĺcĺ
stavební
v dähodnutý termín, päru'o nebudou dokončeny současně
předmětu
dodánĺ
prodlouŽit
termín
Pouze z tohoto důvodu lze o nezbytně nutnou dobu
smlouvy s tĺm, Že toto prodlouŽení nezpůsobĺprodlení dodavatele'
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6

Převzetĺ předmětu smlouvy jinými neŽ oprávněnými osobami nebude povaŽováno za

7

Vlastnické právo přechází na objednatele podpisem předávacĺho protokolu. S přechodem
vlastnickéhb práva přechází na ób;ednatele současně inebezpečíškodynazboží.

řádné

Povinn

čIánełlV.
í sooluúčasti rooskÝch fondů v ramcl
čníhoDrooramu 2014-2020

dodavatele vv olÝvaiícízfina
Inteorovaného reoionálního o

1. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizaci veřejné
żakázky,,Érůmyslová střední škota Letohrad - dodávka GNG soustruhu", zejména
tuto smlouvu včetně jejích případných dodatků, včetně účetníchdokladů po dobu
stanovenou právními předpisy ČR' minimálně do konce roku 2028.
2. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2029 poskýovat poŽadované informace
a dokumentaci souvisejícís realizací veřejné zakázky" ,,Průmyslová ^střední škola
Letohrad - dodávka cŃc soustruhu" zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených
orgánů (cRR, MMR ČR, MF cR, Evropské komise, Evropského úöetního dvora,
NJjvyššĺhokontrolního úřadu, příslušnéhoorgánu finančnísprávy a dalších
opŕavncných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uved9ným osobám
podmínký k proředení kontroly vziahujícíse k realizaci projektu a poskytnout jim při

provádění kontroly součinnost.
3. Na kaŽdé faktuře bude jednoznaÖně uvedeno, Že se jedná o projekt související
s lntegrovaným regionálnĺm operačnímprogramem s názvem. ,,Průmyslová střední
škola Letohrad výstavba dílen a odborných učeben" a registračním číslem
projektu C2.06.2.67/0. 0/0. 0/1 6-049/0002689.
4. Faktura musí obsahovat účelfakturované částky a bude přesně specifikovat jednotlivé

]

způsobilévýdaje.

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

Glánek V.
Součásti Smlouvv

1.

Následující přĺlohy tvoří nedílnou součást smlouvy:
PříIoha č. 1
Příloha č. 2

-

obchodní podmínky
PoloŽkový rozpočet

2. Tyto přílohy jsou chápány jako vzájemně se vysvětlujícía doplňujĺcĺ.V

případě
před
ustanovenĺmi
nä1"dno'naŁn-osti nebo'roźporů mají přeonost ustanovení smlouvy
výše uvedených příloh.

článek V!.
Závěrečná ustanovenĺ
dodavateli příslušnou dokumentaci nezbytnou k realizaci předmětu
smiouvy nejpozději při podpisu smlouvy smluvnĺmi stranami'

1. objednatel předá

2. Smlouva nabývá platnosti okamŽikem jejího podepsání poslednĺ ze smluvních stran
a účinnostidnem jejího uveřejněnív registru smluv'
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3. Smluvní strany se dohodly, Že Pardubický kraj bezodkladně po uzavření Smlouvy o.q:šĘ
Smlouvu k řáánému uveĘnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra cR. o
uveřejnění Smlouvy Pardubický kraj bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebylli koniaktní Údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro
notifikaci o uveřejnění'

4. Smluvnĺ strany berou

na vědomí, Že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od

jejího uzavření,je následujícím dnem zrušena od počátku.

5.

Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran
řídízákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném zněnĺ'

6.

Veškeréspory vzniklé ze smlouvy budou rozhodovány Ve shodě s českým právnĺm řádem

7.

Smluvní strany stvrzují, Že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znď1í a
souhlasí sní. Smluvńí strany prohlašují, že se smlouvou cĺtĺbýt vázány, Že ustanovení
smlouvy jim jsou jasná a Že tato byla uzavřena určitě, váŽně a srozumitelně, na základě
jejich piave ä svooooné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na
důkaz čehožpřipojují nĺŽe své podpisy.

8.

Neplatnost, neúčinnostnebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovenĺ smlouvy nemá vliv na
plainost, účinnostnebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají
povinnost takové ujednáni okamŽitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V přĺpadě
rozporu textu smlouvy a příloh, má vŽdy přednost text smlouvy.

9'

Jakékoliv změny smlouvy lze cinit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných
dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Zmény kontaktnĺch osób se povaŽujĺ za provedené dnem doručenídoporučenéhodopisu
druhé smluvnístraně.

obecnými soudy.

10. Smlouva

je vyhotovena ve třech stejnopisech, znichŽ objednatel obdrŽí 2 vyhotovení

a dodavatel 1 vyhotovení.

.11.

Právníjednání bylo schváleno Radou Par:dubického kraje dne 29. 5. 2018 usnesením č.
R|1114118.

V Pardubicích

dne.

2 8 -06-

2CI18

Za objednatele
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Příloha č. '1 smlouvy č' oR/18/23550

obchodní podmínkv
Ustanovení l.
P|atební a fakturačnípodmínkv

1.

2.

protokolu
Právo dodavatele na vystavení faktury vznlká až po podpisu předávacĺho

smluvními stranami, pokud není dohodnuto jinak'
Faktura bude adresována:
Pardubický kraj
Komenského náměstí'ĺ25
53211 Pardubice

3.

s
Na kaŽdé faktuře bude jednoznaóně uvedeno, Že se jedná o projekt související
a registračním
lntegrovaným äóionálnĺń operačnĺmprogramem (lRoP) s názvem
V souladu
dokladu
daňového
náleŽitosti
číslemprojektu. Faktura bude splňovat
bez
je
vrátit
oprávněn
.dodavateli
s právními" preápi.ý a zvyklostmi. oo';ednatel

nebo vykazuje
zaplacení fartuiu, rtera nemá náleŽitosii uvedené v tomto ustanovení
objednatel dodavateli důvody vrácení. V
iinä u"ov. Současně s vrácenĺm faktury sdělí
jejích přĺlo-h opravit nebo
závislosti na povaze vady je dodavatel povinen fakturu včetně
původnílhůta splatnosti
nově vyhotovit. óprávneiým vrácením faktury přestává běŽet
předánĺ objednateli
prokazatelného
dne
faktury. Nová lhůtäsplatnósti zaćíná běŽet ode
splňujícĺ podmínky
náleŽitostmi,
opravené neoo ńóve vyhotovené faktury s příslušnými
smlouvy.

4.

ve smyslu
Veškeréúčetnídoklady, kaŽdáfaktura, musí mĺt náleŽitosti daňového dokladu
pozdějších
ve znění
ust. $ 28 odst. 2 zákona ć,. 235ĺ2oo4 śb',o dani z přidané hodnoty,
předpisů.

5.
6.

7.

8.

smlouvy, a to
Cena bude objednatelem uhrazena na účetdodavatele uvedený v záhlaví
dne
na základě ĺaí<iuryvystavené dodavatelem. Faktura můŽe b:ýt vystavena nejdříve
následujícího po dni podepsání předávacího protokolu'
částku vŽdy na
Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou.
umoŽňujĺcím dá1kový
ten účetoooauátéle, kteý je správcem daně zveřejněn způsobem
hodnoty,
přístup dle ust. s]ob oo't.'z pism. c) zákonać,.235t2oo4 Sb., o dani zpřidané
neŽ
jiný
dodavatele,
účet
uveden
faktuře
na
ve zněnĺ pozocjtĺcń předpisů. Jestliie bude
oprávněn
dalšĺho
bez
objednatgl-je
takto zveřej.ě;ý;-o"r" oooavatel na vědomí, Že
v takovém
zaplatit na uvedený účetpouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel
postupu
dodatečně
případě zaplatí oeH prĺmo na účetsprávce daně. o takovémto
písemně informuje dodavatele.
dálkový
Pokud je v okamŽiku fakturace o dodavateli zveřejněna způsobem umoŽňujícím
odst' 3
ust.
ručenídle
tak
$109
plátcem
avzniká
přístup skutečńost, Že je nespolehlivým
předpisů,
bere
pozdějších
znění
zákona ć. 235t2oó4 S'b., o dani z pŕioanéhodnoty' ve
dodavatele
účet
na
dodavatel na vědomĺ, Že objednatélie bez dalšího oprávněn zaplatit
přímo
pouze fakturovanou !ártku-bez DPH; objednatel v takovém případě zaplatí DPH
dodavatele'
na účetsprávce daně. o takovémto postupu dodatečně písemně ĺnformuje
Úhradou se rozumí odepsánífakturované částky z účtuobjednatele'
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Ustanovení ll'
Zoůsob prováděnĺ
péčĺ'
Dodavatel bude při zajišťovánídodávek vybavenĺ postupovat s odbornou
provede
V
Dodávky, pracá ; sluźby, které jsou předmětem. smlouvy, dodavatel
podmínkám stanoveným
takovém rozsahl a jakosti,"aby dodávka vybavení odpovídala

1'

sm|ouvou a obvyklému účelupouŽití'

2'

poŽadova1ém mnoŽství'
Dodavatel je povinen dodat vybavení ve sjednané době v
smlouvou'
stanovenými
podmĺnkami
jakosti a provedení a u soüladu s dalšími
práce dle
veškeré
především
v rámci dodávky vybavení
Dodavatel ."
pro
řádné
prací
nutných
'"u".uie-zajistit
a úplnéa včasnéprôvedení všech
poŽadavkŮ oo1áJnatéle
dodání
pro řádné avčasné
dodání vyoaveňi bez vad a dalšíplnění, jejichŽ provedenĺje
vybavenĺ nezbytné.

3.

veškerébezpečnostní
Dodavatel je povinen při zajišťovánĺdodávek vybavenĺ dodrŽovat
k zajišt'ování
předpisy, vesráré zákony á 1".1i.n prováděcí výr'tášry, pokud se vztahují
ochrany a
práce'
bezpečnosti
.poŽárni
dodávek vyoauäńĺ a týkajĺ sďóinnosti dodavatele,
vznikne
předpisů
dodavatelem
těchto
ochrany Životniho próstŕedí. Pokud porušením
škoda, nese náklady dodavatel.

4.

Dodané vybavení musí vyhovovat všem normám
Ceské republice.

5.

a specifické podmínky'
Dodavatel prohlašuje, Že mu jsou známy technické, kvalitativní
za nichŽse dodávka vybavení realizovat'
o vykonání zkoušky dle
Dodavatel má povinnost předloŽit objednateli kopii osvědčení
úřadu o odborné
;ńäšřřČ"'Lěr'oúřadu bezpečnosii práce -a Ceskéhoubáňského
kterého vyuŽije
technika,
to
a
způsobilosti v elektrotechnice č. 50/ł978 Sb.,
být předloŽeno
musí
technika
k prováděnĺ prací, jeŽ toto oprávnění vyŽadují. os-vědčenĺ
být důvodem
můŽe
povinnosti
nejpozději ." áóo'e"tĺń ooteenych prácĺ. Nésplněnĺtéto
objednatále pro odmítnutí převzetí předmětu smlouvy'

6.
v'

a

právním předpisům platným v

Ustanovení lIl.

ieEesli
rući za to, ž.e veškerédodávky
jakosti sjednané smlouvou.

1. Dodavatel

a souvisejícĺsluŽby budou provedeny

v

dodaného
2. Dodavatel bude odpovídat za mnoŽství, jakost, provedení a kompletnost
předmět
Že
lo,
za
odpovídat
vybavenĺ v rozsahu smlouvy, za pouż|tý ńateriál. 'Bude
právními
platnými
plnění bude mít vlastnosii stanovené zadávací dokumentací,
platnými technickými
předpisy, všeobecně závaznými technickými předpisy, veškeými
plnění smlouvy, dále
normami, které se vztahují ĺ< činnosti" dodavatele v rámci
vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventuálně vlastnosti obvyklé'

3.

4.

v průběhu realizace
Dodavatel je povinen objednateli neboj jeho zástupci umožnit
jeho části, aby se objednatel mohl
smlouvy rontrólu dodávańérro vybavení ;"xeroliu
ujistit' Že jsou v souladu se smlouvou'
nevyhovovala
Pokud by jakákoliv zkontrolovaná část dodávaného vybavení
a dodavatel musí bud'

specifikacím dle .ńlouuy, můŽe ji objednatel odmítnout
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novým nezávadným plněním, nebo v
odmítnutou část dodávaného vybavení nahradit
(změny) nezbytné pro splnění
případě souhlasu oňl"on"i"l" provest vJ""ńny úpravy
specifikovaných poŽadavků, a to bezúplatně'

Ustanovenĺ lV'
Zárukv. odpovědnost za vadv
smlouvy podle smlouvy'
1. Dodavatel odpovĺdá za správnost a úplnost dod9nĺ 'předmětu předpisů'
platných
zadáv acidokumentace, plätn1ych norem a souvisejících

za bezvadnost předmětu smlouvy'
2. Dodavatel poskytuje po uröenou záručnídobu záruku
předmět s.mlouvy mít zejména dle smlouvy' dle
tj. záruku r. us""ľiňy'vlastnosti, xterá ma
přĺpadně ostatních pověřených osob'
jednotlivýcn pozáJaítĺa pory",i ánl"Jiiatele,'po
tuto dobu zachová všechny takové
Dodavatel prohlašuje, Že předmět smCIuvy si
Za vadu se povaŽují i vady v
vlastnosti, funkčnost a stanovenou ĺeulouou způsobilost.
dokladech nutných pro uŽĺvánĺvěci'

3'
4.

pokud není stanovena Ve smlouvě či jiné
ZáruÖnidoba je stanovena v délce 24 měsĺců,
její příloze delší.

zárućni doby' bude
Vada na předmětu smlouvy, která se vyskytne v průběhu
a tento zahĄi práce na
objednatele' ożná'" na bei zoytáeńeno ođn"budodavateli
s dodavatelem nedohodnou písemně
odstranění vady bezodkladně, poLuo se objednat^el
'oo
pracovních dní po jejĺm nahlášenĺ
jinak. Vada ouoá- oostraněna' n"jpožđcii

!o
jinak
Pokud to charakter zjištěnévady bude
dodavateli, nedońodnou-li se
'*luuli.i'ány
kupujícího' Kupujĺcĺm-uŽe poŽadovat i
umoŽňovat, oostrání dodavatel vadu v mĺsiě"sídla
k povaze vady nepřiměřené' ale pokud
dodání nové věci bez vad, pokud to nenĺvzhledem
pożadovat jen výměnu souóásti' Právo
se vada týká pouze součásti vcci, mľlle kupujícĺ
i v případě odstranitelné vady,
na dodánĺ nové věci, nebo výměnu součásii má xupující
vady po opravě nebo pro většĺ
pokud nemůŽe věc ŕáonc u1ĺvat pro opátouaný výskýt
počet vad.

5.Dodavateljepovinenvaduodstranitnavlastnĺnáklady.
se záručnĺdoba prodlouŽí o dobu' po
6. V přĺpadě opravy vadných óástí.předmětu smlouvy
předmŁt smlouvy użíván vůbec nebo mohl být
kterou nemohl oýt Ji'łédkuzjištěne vaáy
" niŽšímneŽ obvyklém'
uŽívánjen v rozsahu
přičemŽ i reklamace odeslaná
7. Reklam aci lze uplatnit do posledního dne zárućní doby, včas uplatněnou'
za
objednatele' p"'l"Jnio.n zárućní doby se povaŽuje
"

na zaplacenĺ smluvnĺch
vady nemá vliv na nárok objednatele vůčidodavateli
8.
- odstraněnĺ
s vadami předmětu smlouvy'
ňoŕut a náhradű škod souvisejícĺch
platí dále zákon ć'' 89t2o12 Sb'' občanský
9. V případě odpovědnosti dodavatele za vady
zái<oník, ve znění pozdějších předpisů'

Ustanovení V.
Zaiištěnĺplnění povinnostĺ
je stanovena smluvnĺ pokuta ve výši
1. V přĺpadě prodlení dodavatele s plněnĺm dle smlouvy
o,\ % z celkové ceny plnění zakażdý den prodlení'
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je stanovena smluvní pokuta ve
2. V přĺpadě prodlení objednatele se zaplacením kupní ceny
výši O,05 o/ozdlużnéčástky zakaŽdý den prodlení'
po
3. Dodavatel zaplatí smluvní pokutu podle smlouvy na účetobjednatel do 14 dnů

obdrŽení vyúčtovánísmluvní pokuty.

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

4.

smlouvou.

5.

ze
oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna Žádnými formálními úkony

6'

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

strany objednatele.

Ustanovenĺ Vl.
louvv
oení od
1

přĺpadě
KaŻdá ze stran má právo bez zbytečnéhoodkladu odstoupit od smlouvy. v
v
nebylo
které
páJśtátneno porušeni smlouvy a dále v případě porušenísmlouvy,
písemnou
výzvu
dodatečné10 denní lhůtě stanovené ke sjednání nápravy ani přes
napraveno.

2. Podstatným porušenímsmlouvy se vedle důvodůuvedených v obóanském zákoníku
rozumízejména
a. prodlení dodavatele s termínem plnění stanoveným touto smlouvou o více neŽ
'ĺ5 dnů, nedohodnou-li se strany písemně jinak,

b.

prodlenĺ objednatele s termínem úhrady ceny stanoveným touto smlouvou o
více neŽ 15 dnů; nedohodnou-li se strany písemně jinak'

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

4' V případě odstoupení dodavatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy
objeónatele', n"*á dodavatel nárok na úhiadu ceny. odstoupením od smlouvy není
doičen nárok dodavatele na náhradu případné škody'

Ustanovení Vll.
předmětu
smlouw. přechod vlastnictví
Předání
3. článku
1. Předmět smlouvy bude předán objednateli v místě plnění uvedeném v odstavci
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 v|astnické právo na
objednatele.

Ustanovení Vlll.
Závěrečn uiednání
1. Jakékoliv zm ěny sm louvy jsou platné pouze tehdy, jestliŽe by|y dohodnuty form ou
číslovanéhododatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Tyto dodatky
budou tvořit nedĺlnou součást smlouvy' Změny kontaktních osob se povaŽujĺ za
provedené dnem doručenídoporučenéhodopisu druhé smluvnístraně.

2. Dodavatel je povinen mít po celou dobu plnění uvedenou v čl. lll. smlouvy, uzavřenou
platnou a účinnoupojistnou smlouvu, jejínž.předmětem je pojištěníodpovědnosti za
škodu způsobenou dodavatelem třetĺ osobě v minimálnívýšipojistného plnění 1 000 000,Kč. Dodavatel je povinen předloŽit objednateli kopii pojistné smlouvy přĺpadně potvrzení
pojistitele při podpisu této smlouvy. Porušenípovinnosti dle věty prvníje povaŽováno za
podstatné porušenísmlouvy.

3. Pro účelytěchto obchodních podmínek se v případě jejich připojení ke kupní smlouvě
rozumí pojmem dodavatel označenĺpro prodávajícího, pojmem objednatel označenípro
kupujícího,pojmem vybavení označení zboží.
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