Část při vu

SMLOUVA O DÍLO
Číslo:

____________
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami:
Obchodní firma:
Sídlo:

AXIOM TECH s.r.o.
Kamenná 2525, 760 01 Zlín
Česká republika

IČO:
DIČ:
Jednající, zastoupena:
Zapsaná v OR:

48533955
CZ48533955
Ing. Jan Havlíček, jednatel
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 11036

Tel.
E-mail:

+420 565 651 111
axiomtech@axiomtech.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Ing. Jan Havlíček,
E-mail: jan.havlicek@axiomtech.cz
Tel. +420 602 773 068

dále jen „Odběratel"
a
Obchodní firma:
Sídlo:

____________
____________
____________

IČO:
DIČ:
Jednající, zastoupena:
Zapsaná v OR:

____________
____________
____________
____________

Tel.
E-mail:

____________
____________

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

____________
E-mail: ____________
Tel.: ____________

dále jen „Dodavatel"

t a k t o:
Článek 1.
Předmět smlouvy
Dodavatel se touto smlouvou zavazuje:
1.1 dodat materiál pro stavbu prototypového zařízení v rozsahu dle Přílohy č.1 - Technická specifikace č.
______ která je nedílnou součástí této smlouvy, dále také jako “Technická specifikace” (Příloha č. 1);
1.2 dodávkou materiálu se rozumí: výroba dle dokumentace Odběratele, doprava a montáž v místě dodávky
vč. zajištění manipulačních prostředků v místě dodávky
Závazkem Dodavatele není:
1.3 zajištění stavebních úprav v místě uvedení zboží v místě dodání,
1.4 zajištění přívodu energií, dodání elektrického rozvodu v místě dodání
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Toto vše je povinen na své náklady zajistit Odběratel, a to v takových lhůtách a za takových podmínek, aby
Dodavatel mohl řádně a včas splnit své závazky dle této smlouvy. Odběratel se současně zavazuje materiál
(specifikovaný v Článku 1. odst. 1.1 a 1.2 shora této smlouvy) od Dodavatele převzít.
Článek 2.
Celková cena
2.1 Odběratel se zavazuje zaplatit Dodavateli cenu za výrobu a dodávku zboží a provedení služeb podle této
smlouvy ve výši ____________ CZK bez DPH. K této částce bude připočteno DPH dle příslušných
právních předpisů.
2.2 Sjednanou cenu za je možné změnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě.
2.3 Objeví-li se při dodávce dle této smlouvy potřeba činností, které v této smlouvě nejsou zahrnuty, které
nebyly předvídatelné v době uzavření této smlouvy, bude jejich potřeba s Odběratelem projednána a
odsouhlasena ve zvláštním dodatku této smlouvy.
Článek 3.
Průběh plnění
Smluvní strany se dohodly na následujících dodacích a platebních podmínkách:
3.1 Odběratel se zavazuje předat Dodavateli výrobní dokumentaci vytvořenou dle Přílohy č.1 - Technická
specifikace do 14 dnů od uzavření této smlouvy.
3.2 Odběratel se zavazuje uhradit Dodavateli 1. část ceny - částku ve výši ____________ CZK (tzn. 50%
z celkové ceny) navýšenou o částku DPH dle příslušných právních předpisů, na základě pro forma faktury
vystavené Dodavatelem a předané nebo zaslané Odběrateli nejdříve v okamžiku uzavření smlouvy.
Splatnost faktury je 14 dnů od data vystavení.
3.3 Dodavatel zajistí výrobu zboží dle výrobní dokumentace, dopravu a montáž v místě dodání nejpozději do
30.7.2019.
3.4 Odběratel se zavazuje materiál (specifikovaný v Článku 1. odst. 1.1 a 1.2 shora této smlouvy) od
Dodavatele ve sjednaném místě dodání převzít. O předání plnění bude mezi Dodavatelem a Odběratelem
sepsán předávací protokol.
3.5 Nebezpečí škody na materiálu jakož i jeho ztráty či zničení po dobu jeho výroby, dopravy a montáže nese
Dodavatel. Nebezpečí škody po předání materiálu jakož i jeho ztráty či zničení po jeho dodání nese
Odběratel.
3.6 Odběratel se zavazuje uhradit Dodavateli 2. část ceny - částku ve výši ____________ CZK (tzn. 50%
z celkové ceny) navýšenou o částku DPH dle příslušných právních předpisů na základě na základě
faktury vystavené Dodavatelem a předané nebo zaslané Odběrateli po převzetí dle odstavce 3.4.
Splatnost faktury je 14 dnů od data vystavení.
Článek 4.
Místo dodání
4.1 Místem dodání předmětu plnění dle této smlouvy je:
provozovna společnosti AXIOM TECH s.r.o. na adrese U Malého lesa 18, Žďár nad Sázavou

Článek 5.
Předání plnění
5.1 Odběratel je povinen převzít plnění dle této smlouvy i tehdy, jestliže plnění bude mít při převzetí maximálně
takové vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání jejich užívání Odběratelem.
5.2 O předání jednotlivých částí plnění dle této smlouvy sepíší smluvní strany protokol (resp. protokoly), ve
kterém Odběratel stvrdí převzetí příslušného plnění, případně vytkne dodavateli vady a nedodělky zjištěné
při přebírání plnění. Dodavatel se ke zjištěným vadám a nedodělkům do protokolu vyjádří a uvede způsob
a termín jejich odstranění.
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5.3 V případě, že odběratel odmítne plnění převzít, sepíší strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich
odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání plnění.
Článek 6.
Vlastnické právo a nebezpečí škody
6.1 Vlastnické právo ke zboží dle této smlouvy přechází na Odběratele dnem úplného zaplacení celkové ceny
Odběratelem, riziko nebezpečí škody na předmětu plnění přechází dle výše uvedených ujednání.
Článek 7.
Jakost a záruka, odpovědnost za vady
7.1 technickými normami, a to po dobu záruky (uvedené v záručním listě), která začne běžet ode dne
potvrzení předávacího protokolu (dle čl. 3.4.). Záruční doba je 12 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o
dobu, po kterou byl předmět plnění dle této smlouvy během záruční doby neprovozuschopný v důsledku
vad uznaných Dodavatelem jako oprávněných, pakliže tyto vady byly uplatněny (oznámeny v souladu
s touto smlouvou).
7.2 Pro odpovědnost za vady platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku.
7.3 Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími
událostmi. Záruka se dále nevztahuje na vady, které vznikly změnou nebo úpravou zboží provedenou
Odběratelem nebo třetí osobou, nesprávnou instalací, neodborným zacházením, nedodržení podmínek
připojení k elektrické síti, používáním, běžným opotřebením zboží či jeho součástí.
Článek 8.
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran
8.1 Odběratel se zavazuje:
 Poskytnout Dodavateli potřebnou součinnost pro plnění závazků plynoucích z této smlouvy.
 Umožnit pracovníkům Dodavatele přístup na místo konečného určení (viz. odst. 4.1).
8.2 Dohodnou-li se strany v průběhu trvání smlouvy ke změně rozsahu plnění, zavazují se smluvní strany
písemným číslovaným dodatkem této smlouvy dohodnout změnu smluvních podmínek, zejména změnu
ceny a změnu času plnění.
8.3 Pokud Odběratel nevytvoří a nezajistí dodavateli podmínky pro řádné a včasné splnění díla, není
Dodavatel v prodlení se splněním předmětu smlouvy v dohodnutém termínu po dobu trvání překážky na
straně Odběratele.
Smluvní strany se zavazují po dobu realizace díla provádět kontrolu a ověřování rozsahu již provedených prací
a to kdykoli podle svých možností, což však nemá vliv na odpovědnost Dodavatele za plnění této smlouvy.
Článek 9.
Smluvní pokuty
9.1 Pro případ, že Odběratel bude v prodlení úhradou jakékoli části ceny této smlouvy vznikne v takovém
případě Dodavateli oprávnění požadovat po Odběrateli, mimo dlužné částky, také úhradu smluvní pokuty
ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.
9.2 Pro případ, že Dodavatel bude v prodlení s termínem dokončení plnění dle této smlouvy, je povinen
zaplatit Odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny nedodané části plnění za každý i započatý den
prodlení.
9.3 Dodavatel ani Odběratel nejsou v prodlení v plnění svých povinností, jestliže prodlení bylo způsobeno
okolnostmi vyšší moci, jako např. válka, přírodní katastrofy, záplavy, oheň, stávky nebo dalšími okolnostmi
neodvratitelné a nepředvídatelné povahy, které nastaly v době plnění této smlouvy a které znemožnily
splnění povinnosti. O nesplnění povinnosti z důvodu vyšší moci se jsou smluvní strany povinny neprodleně
informovat. O dobu trvání vyšší moci se přiměřeně prodlužuje lhůta pro splnění povinnosti Dodavatele i
Odběratele.
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Článek 10.
Závěrečná ujednání
10.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem připojení podpisu poslední ze smluvních stran.
10.2 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze dodatky, které budou mít písemnou formu, budou
takto výslovně označeny a budou podepsány oběma smluvními stranami.
10.3 Pokud by se jakékoli ustanovení této smlouvy stalo neplatným, všechna ostatní ustanovení smlouvy
zůstávají v platnosti. Strany budou usilovat, aby v rámci jednání nalezly nové, platné ustanovení, které by
bylo svým obsahem co nejblíže ustanovení, jež má být jako neplatné nahrazeno v co nejkratším čase.
10.4 Všechny spory z této dohody nebo v souvislosti s ní vzniklé, budou strany řešit především vzájemnou
dohodou.
10.5 Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
10.6 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu jedno
vyhotovení.
10.7 Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje
jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a
na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.
10.8 Dodavatel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 dle zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole ve veřejné správě.
10.9 Podle pravidel zákona o VR se Dodavatel zavazuje předat Odběrateli originály výpisu z OR a ŽR, které
byly vydány nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podpisu této smlouvy.
Přílohy:
Příloha č. 1 - Technická specifikace

V ________________ dne _______ 2019

V ________________ dne _______ 2019

Odběratel:

Dodavatel:

_________________________________
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Příloha č. 1 - Technická specifikace č. ____________
Dodávka materiálu:

Poz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Poč. Název
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

dle výkresu č.

Cena bez DPH
(v CZK)

Hořák pelet
Jednotka 2GEN
Spalovací komora asm
Přechod komplet
Vpád pelet
Pohon

1ASM-103818
1ASM-106469
1ASM-106524
1ASM-106619
1ASM-106696
1ASM-106715
Dopalovací horak pyroplynu 1ASM-106744
Ocelová konstrukce
1ASM-106790
Odvod spalin
1ASM-107172
Cyklon asm
1ASM-107219
Spalinova cesta
1ASM-107333
Potrubí pyroplynu
1ASM-107340
Zasobník pelet asm
1ASM-107634
Flera asm
1ASM-107660
Odpopelnění
1ASM-107662
Vypad pelet
1ASM-107663
Termo izolace
1ASM-107664
Potrubí předehřev
1ASM-107665
Ventilátor
1NAK-107332
Korečkový elevator
1NAK-107647
Šnekový podavač
1NAK-107661

Resumé:
Cena celkem bez DPH (v CZK)
DPH (v CZK)
Cena celkem vč. DPH (v CZK)

V ________________ dne _______ 2019

V ________________ dne _______ 2019

Odběratel:

Dodavatel:

___________________________________
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