SMI,OUVA O DILO
vzavŤerLá dle ustanovení $ 2586 a násl. zákona č.89/20|2 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále

jen ,,občanský zákoník" nebo

"oZ")

a

ve smyslu příslušných právních předpisů souvisejících mezi následujícími

smluvními stranami (dále jen ,,Smtouva")

Strany:
Zhotovitel:
sídlo:

ASIO TECH, spol. s r.o.
Kšírova552145, Brno, 61900

IČ:

48910848

DIČ:
Zastoupený

c2489r0848
Ing. Michal Šubrt

(dále jen,'zhotovitel")
a

Objednatel:
sídlo:

Obec Herink
Do Višňovky 28, Herink,251

IČ:

00640140

01

DIČ:
Zastoupený:

Karel Zeman

(dále j en,,obj ednatel")
(společně také jako ,,Smluvní strany", jednotlivě pak jako

uzaviraji níŽe uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.

I.

PREDMET SMLOUVY

1.1

a jejím účelemje závazek Zhotovitele provést pro objednatele vlastním
jménem a na.'vlastní odpovědnost Dílo ,,Výměnu membránových modulů a aeračních
elementů na Čov řtrerinko' (dále jen jako ,,Dílo nebo ,,Předrnět Smlouvy"). Zhotovením Díla
se rozumí dodávka materiálů a konstrukcí, dále provedení všech činnostísouvisejících
s dodávkou prací akonstrukcí včetně koordinačníkompletačníčinnosti celého Díla, ato v rozsahu
a kvalitě podle specifikace uvedené v tomto čiánku, vše podle Cenové nabídky podané
zhotovitelem do výběrového řizeni.

.Předmětem této Smlouvy
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1.2. Předmětem Díla je provedení prací a dodávek níŽe uvedených zařizení a provedení těchto
ěinností:
Dodávka a výměna membránových modulů dle uvedené specifikace
Specifi kace membránových modulů :
Velikost póru (nominal) _ ca. 35nm
Velikost póru (maximal.) - 0,1trrm
MWCO - 150 kDalton
Powch membrány _ 6,25m2
Maximální podtlak - 300mbar
Celkovy počet kusů - 192ks

o

-

Dodávka

a

specifikace ^

výměna aeračníchelementů pro membránové moduly dle uvedené

Specifikace aeračníchelementů:
bublinný element 1,4mm
montáž %* _ IG do 40mm
Délka 500mm
Celkovy počet kusů - 96 Ks

o
.
o

Montážní a servisní práce
Doprava materiálu a servisních techniků
Likvidace staých membránoých modulů

Realizace montáŽních prací v uvedeném rozsahu je oceněna jako 1x ýjezd montáŽni skupiny.
V případě nutnosti dalšího wj'jezdu z důvodu na straně objednatele (např. nedostatečná stavební
připravenost) bude dalšívýjezd fakturován dle ceníku Zhotovitele.
1.3. Souěástí této Smlouvy

NENÍ:

proj ektová dokumentace

stavební práce,
přívod el. energie a vod,
1.4. Tato Smlouva nahrazuje veškerédohody a ujednání ústníěi písemné,mezí Zhotovitelem a
objednatelem týkajícíse předmětu Smlouvy speciťrkovaného v čl. I. této Smlouvy, vzniklé před
podpisem této Smlouvy.
1.5. objednatel prohlašuje, Že dokumenty uvedené včl. 1.1. této Smlouvy před jejím podpisem
prověřil, pokud jde o jejich úplnost, přesnost, správnost a použitelnost, zejména s ohledem na
místo instalace, a prohlašuje, Že veškerým dokumentům porozuměl a považuje je za dostatečné
a úplnépro řádné zhotovení Díla a v souladu s jeho účelem.
1.6.

Realizací Díla se rozumí úplnéa funkčníprovedení všech konstrukcí amontážnich prací, včetně
dodávek potřebných materiálů a instalací

I.7. Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo řádně a včas. objednatel se zavazuje dokončenéDílo
protokolárn é převzit a zaplatitZhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za zhotovení Díla sj ednanou
podle č1. u. této Smlouvy'
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II.

TERMÍn a nnÍsro plNĚNÍ

2.1. Termíny plnění Díla:

o
o

Termín zahájení Díla: do 14 dnů od podpisu smlouvy
Termín dokončenía předání Díla: nejpozději do 5 týdnů od podpisu smlouvy

2.2.Podmínkou splnění uvedených termínůje úplnéa bezvadné poskýnutí smluvené součinnosti ze
strany objednatele specifikovanou v ěl. 4.3. této Smlouvy umožňujícíprovádění Díla. Při jejím
neplnění je Zhotovitel oprávněnnezabájít nebo přerušit realizaci Díia.
2.3. Termín dokončeníDíla můŽe být přiměřeně prodlouženznás|edujícíchdůvodů:

o
o

o
o
o
o

V případě provádění vícepracía méněprací v dohodnutém termínu vyjádřeném v písemném
dodatku této Smlouvy,
NedodrŽením stavební připravenosti a dílčímnesplněním smluvené souěinnosti ze strany
Objednatele,
oprávněné přerušení prací Zhotovitele v případě, Že bude objednatel v prodlení s hrazením
faktur vystavených v souladu s touto Smlouvou, a to delšímneŽ 74 (ětmáct dnů),
Došlo - li k překážce majícícharakter vyššímoci , která znemožňuje provádění díla či jeho
části v dohodnutém čase či kvalitě _pŤekážkanezávislána vůli obou smluwích stran, jako je
napŤ. zaplaveni, požár, zásah státního orgánu, covid -19' válka,
V případě prodlouŽení zákonných lhůt pro vydání příslušných správních rozhodnutí,
V případě nevhodných klimatických podmínek, kdy nebude moŽné provádět práce, jejichž
technolo gie nízkéteploty nepovoluj e.

2.4. objednatel je povinen poskýovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou k plnění předmětu této
Smlouvy, zejménaje povinen zajistit sjednanou stavební připravenost speciÍikovanou v ě1. IV
této Smlouvy a poskytnout Zhotoviteli veškerépodklady, které jsou nezbýné pro řádné
zhotovováni Dí|a, umoŽnit Zhotoviteli přístup na místo plnění a podávat Zhotoviteli potřebné
informace. Dále je objednatel povinen předat Zhotoviteli staveniště prosté všech právních a
faktických vad, napojovací body médiía na stávajícíinŽenyrské sítě'
2.5. Místem plnění Díla je

Čov uerink,

obec Herink. objednatel umoŽní Zhotoviteli přístup na místo

zhotovení Díla v rozsahu potřebném pro jeho řádné provedení, v termínu podle této Smlouvy.
objednatel rovněž umoŽní Zhotoviteli přístup ke zhotovovanému a předanému Dílru za účelem
odstranění vad a nedodělků zjištěných při přijímacím řizeni, za učelem odstraňování vad
Zhotovitelem nazákladě poskýnutýchzáruknebo zaúčelemtechnologického dozoru v pruběhu
záruěni doby.

III. CENA Z^D\LO A PLATEBNÍ PoDMÍNxy
3.1. Cena za provedení Díla (dále jen ,,Cena" nebo ,,Cena Díla") se sjednává dohodou stran a činí:

2 571400 ,- bez DPH
(slovy: dvamilionypětsetsedmdesátjednatisícčtyřista

korun českých)

3.2. objednatel je povinen uhradit celkovou cenu Díla Zhotoviteli bezhotovostně' převodem na
bankovní účetuvedený při vymezeni smluvních stran na první straně této Smlouvy, a to při
splnění podmínek touto Smlouvou stanovených.
a

J

3.3. Zhotovit,,1 buc' ] cenu Díla fakturovat následovně:

3.3.1. Celková cena díla bude uhrazena po zprovoznětú a předání Díla' Na základě vzájemně
potvrzeného předávacího protokolu a dále na základu daňového dokladu (faktury), spiatné do 10
dnů od doručenídaňového dokladu objednateli.
3.4. Za den úhrady je povaŽován den připsaní ěástky na účetZhotovitele. Veškeréfaktury budou
Zhotovitelem vystavoviíny v souladu s příslušnými právními předpisy.

3.5. Cena díla je maximální a pevná' Cenu je moŽno měnit pouze dohodou smluvních stran, na
základě dodatků ke Smlouvě' řádně číslovanýcha podepsaných oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.
Cenu Díla lze měnit pouze za následujících podmínek:
. při celostátní změně DPH, eventuálně jiné daně, majícívliv na cenu Díla,

. při

změnách Díla dohodnutých mezi Zhotovitelem a objednatelem nad rámec
projektové dokumentace, které vyplynou zpožadavkůobjednatele, orgánů státní
správy či potřeb provádění a zdámébo dokončení Díla, případně při objednatelem
vylouěených praci z předmětu plnění,

3.6. objednatel prohlašuje, Že je registrovaný jako plátce daně z přidané hodnoty (DPH) v ČR.
objednatel přijaté plnění ve formě stavebních prací použije pro svoji ekonomickou ěinnost a v
tomto vztahu vystupuje jako osoba povinná k dani. Výši DPH je podle $ 92a odst. 2 zákona o
DPH povinen doplnit apŤiznat objednatel.
3.7. Veškerézměny rozsahu předmětu Díla proti cenové nabídce, které jsou realizovžny v souladu
s touto Smlouvou, musí byt vŽdy před jejich realrizaci písemně odsouhlaseny objednatelem
včetně jejich ocenění (dodatkem ke Smlouvě). Veškerézměny v rozsahu předměfu Díla proti
cenové nabídce budou pak oceněny následovně:

.
o

na základě písemného soupisu zmén v rozsahu předmětu Díla proti položkovému

rozpoětu, odsouhlaseného.oběma stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny v té \^ýši,
kterou pouŽil pro sestavení návrhu ceny'
vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek bude
stanovena základni cena změn v rozsahu předmětu Díla proti cenové nabídce.
K celkovému souětu pak bude dopočtena DPH dle předpisů platných v době zúčtování.

3.9. Smluvní strany vylučujípouŽití ust. $ 1933 odst. 1 oběanského zákoníku a dohodly se' Že je _ li
dlužníkdluŽen z několika závazki k plnění stejného druhu a neurěí - li při plnění nebo na
následnou výzvu věřitele, na kter.ý dluh plní, plnění se nejprve započte na závazek nejdříve
splatný a při stejné splatnosti na závazek nejméně zajištěný.
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Iv. PoDMÍn{xy pnovÁoĚNÍ nÍl,l, SPoLUPnÁcn sMLU\'T{Ícrr srRan
4.1. Veškerévěci, které jsou potřebné kplnění Díla, je povinen opatřit Zhotovitel, pokud není
výslovně sjednáno' že je opatří objednatel.

4.3. Zhotovení Díla je podmíněno stavební připraveností provedenou objednatelem jedná se zejména
o poskýnutí:

o
o

tlakové vody k mytí a oplachu.
vyčištěninádtžímembránových sekcí fekálním vozem (ve stejnérr, .,,.o.11u jako při
regeneraci)
o přípraw místa pro instalaci zaÍizeni
o napojeni na zďroj energie.
objednatel nejpozději 7 dnů před termínem dodání písemně potwdí Zhotoviieli stavební
připravenost v místě plnění Díla.

v. rŘnoÁlvÍ n pŘnvZETi DÍLA, VLAsTr.{ICTVÍ A I{EBEZPEČÍŠronyI,{A

vĚcl

5.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením. Zatádněprovedené

Dílo

se povaŽuje Dílo dokončenéplně v souladu se Smlouvou a předané objednateli. objednatel
předmět díla či jeho předáVanou část převezme bez drobných vad a nedodělků,

5.2.

o předaní apÍevzetípředmětu Díla sepíšístrany protokol

o předání apřevzetí,které obě smluvní

strany podepíší.Protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech,

a

jeden Zhotovitel.

znichž jeden obdrŽí objednatel

5.3. Zástupci smluvních stran oprávnění k předání apŤevzetí Díla jsou:

.
.

za Zhotovitele:
Za objednatele: Ing. Tomáš Stávek

5.4. Vlastnické právo k předmětu dilanabývá objednatel až jeho úplným uhrazením ceny za

Dílo

vI. ZÁRUKAZAJAKOST
6.I. Zhotovitel poskýuje záruku za jakost po celou záručnídobu a odpovídá zavady Díla ode dne
převzetí Díla objednatelem a skončíuplynutím 24 měsícůna zařizení objednatele ode dne
pÍevzeti Díla objednatelem. Záruka za jakost DíIa zaěíná běžet dnem protokolárního předání
objednateli, dokladem předání Díla se rozumí předávací protokol.
6.2. ZárulcuZhotovite| poskyruje v případě, že Dílo je provozováno způsobem splňujícím podmínky
popsané v provozních řádech zaŤizení (CoV), zajištěníodpovídají ci ídržbykvalifikovaným
personálem v souladu s pokyny pro údrŽbu membránových modulů (pravidelná regenerace).
Záruka dále platí, pokud nedojde kžádnýmneschváleným pracím, opravám ďnebo údrŽbě nebo
k neoprávněným zásahům objednatele nebo třetích osob. Záruka není poskytovánanamontéžní
a instalaění práce, které nejsou předmětem dodávky. Kromě záruk,které Zhotovitel poskytrrje
v tomto článku Smlouvy, neuskutečňuje ve vztahukzaíizení a sluŽbám žádnájiná prohlášení,
záruky, at' výslovné nebo nevyslovenó.
6.3.

V případě, že se na předmětu Díla v pruběhu záručni doby projeví vada, oznámituto skutečnost
objednatel Zhotoviteli písemně bez zbytečnéhoodkladu po jejím zjištění' V tomto ozniímení
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musí b:íit uvedeno' o jakou vadu předmětu Díla se jedná, jak se vada projevuje, příp. další
informace podstatné pro posouzení vady. oznámení o vadě se povaŽuje za ýrvu k jejímu
odstranění, neuplatňuje _ li objednatel v tomto oznámení jiný nárok.
6.4. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady bez zbyeěného odkladu po jejím oznámeni
avšak nejpozději do 3Odnůod řádného nahlášení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. o
odstranění reklamované vady sepíšísmluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí
odstranění vady. V případě, Že se prokáŽe, Že se nejedná o vadu reklamaění, je objednatel
povinen uhradit Zhotoviteli veškerénáklady, které mu v této souvislosti vmikly.
6.5. JestliŽe ke dni uplatnění vady objednatel neuhradil celkovou sjednanou cenu zaDíIo, zapoěne
Zhotovitel s odstraněním reklamované vady bez zbyteěného odkladu poté, co bude celková cena
zaDíIo připsána na úěet Zhotovitele uvedený výše.

vII. DŮSLEDKY PoRUŠENÍsrur,uvNÍcrr IJJEDNÁNÍ
placením sjednané ceny je Zhotovite1 oprávněn požadovat po
objednateli smluvní pokutu ve ýši 0,5 oÁ z dlužnéčástky zakažďý den prodlení'

7.l. Pro případ prodlení objednatele

s

7.2. Pro případ prod1ení Zhotovitele s předáním díla dle této smlouvy je objednatei oprávněn
požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 oÁ z d|užnéčástky zakaždý den prodlení

7.3. Pro případ prodlení Zhotovitele s odstraněním zttruěnich vad die této smlouvy je objednatel
oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve ýši 2000,-kč zakaŽdý den prodlení
7.4. Nárok na náhradu škody není smluvní pokutou dotčen. Smluvní pokuty jsou splatné do 45 dnů

po doručenívyičtovánísmluvní pokuty objednateli.

vll.I.

Z

USTANoVENÍ

^vĚnnčNÁ
a Zhotovitel prohlašují,že uzavirají tuto Smlouvu za účelemvymezeni sých
8.1. objednatel
vzájemných práv a povinností vrámci své podnikatelské činnosti, žádná znich není slabší
stranou, ani jedna ze stran není spotřebitelem podle ust' $ 419 občanskéhozákoníku.
8.2' Jakékoliv právní jednání Smluvních stran v souvislosti s touto Smlouvou musí být činěno v
písemnéformě, jinak je neplatné. odpověď objednatele s dodatkem nebo odchylkou podle $
1740 odst. 3 občanskéhozákoníku' která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím
nabídky na uzavření této Smlouvy nebo jejího dodatku.
8.3. Platnost a účinnostSrnlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato
Smlouva se vyhotovuje ve ětyřech vyhotoveních s platností originálu, z niclrÉsi objednatel
ponechá dvě vyhotovení a zbyvajicí dvě vyhotovení po potvrzení vrátí zpět na adresu
Zhotovitele.
8.4. Tato Smlouva můŽe být měněnapouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci
smluvních stran.

8.5. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení
této Smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
V případě, Že jakýkoli článek, odstavec, pododstavec nebo ustanovení by mělo z jakéhokoli
důvodu pozbýt platnosti' smluvní strany se zavazuji nahradit tuto neplatnou nebo
nevymahatelnou částzávazkunovou' platnou. obdobně se bude postupovat i v případě nicotnosti
části závazl<v.
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8.7. Tato Smlouva se řídí právem Českérepubliky a zakládá přísiušnost českých soudů. Tam, kde
nejsou práva a závazky smluvních stran qýslormě upraveny, p|ati ustanovení zejména zák. č,.
89/2012 Sb., občanský zákoník.

8.8. Smluvní strany rnýslovně vylučujípouŽití obchodních zvyklostí podle ust. $ 558 odst. 2
oběanského zákoníku ve svém právním sýku v souvislosti s touto Smlouvou.
8.9. Smluvní strany prohlašují,Že Smlouvu přečetly a že souhlasí s jejím obsahem a žetato Smlouva
byla sepsána určitě a srozumitelně a na zék\adě toho připojují svoje podpisy.

,

V Brně dne: 1I.05.2022

Ing.

Michal

jednatel

cz

-

h;t

Karel Zernan

Šubr"t
Ó

//,{:

starosta obce Herink

TECH.,'" ,E

I

ól9 0O Brno. KšÍravo 552l45

tČ: 489l0848, DlČ: cz489l0848
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