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Obchodní firma: BYRMONT, S.ľ.0. V;

IČO: 03919366

DIČ: CZ03919366 Hílilžl

Sídlem:
Nezamyslova 2801/26, Brno, 615 00 Č

Jednajlci: Tomáš Byrtus, jednatel společnosti

054/133

Raiffeisenbank 3.5.
[lt

l

Bankovní spojení: ago;

Číslo účtu. 861551300115500 ?LW

1

Kontaktní osoba: Tomáš Byrtus, 7%

dále jen jako „Zhotovitel“ na straně Ř 'Es-Emma stal-icejedné
:samu-:t mesta

ší

:mp

Název: ČR Hygienická stanice hlavního města sídlem
IČO: 71009256

os plat; v Praze *fi l ?i

Sídlem: 110 u

Rytířská 404/12, 01 Praha 1

Jednající: RNDr. Jan Jarollmek, PhD.. MBA - ředitel „null rpg. ŽL

Bankovní spojen í: ČNB Praha

Číslo účtu: 6552501 1/0710

Kontaktní osoba:

dále jen jako „Objednatel“ na straně druhé

uzavřeli V souladu pł §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

veznění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne* měsíce a' roku tu1o

SMLOUVU O DÍLO

(dále jen „Smlouva“)

ČI. 1

Postavení smluvních stra ľl

(1) Zhotovitel prohlašuje, že má odpovídající Znalostí a' potřebné zkušenosti

prováděním prací obdobného rozsahu, a že je tedy plně schopen zajistit realizaci Díla

dle této smlouvy. Zhotovitel disponuje adekvátnímí zkušenostmi. kapacitnímí možnostmí

í=' odbornými předpoklady pro řádné poskytová ní služeb dle této smlouvy.

(2) Objednatel je organizační složka státu jejímž zřizovatelem je Ministerstvo

zdravotnictví České republiky.

ČI. V1

Předmět smlouvy

(1) Předmětem teto smlouvy je dodávka montáž vertikálním* žaluzií do kanceláří v sídle

objednatele dle přílohy č. 1 této smlouvy, vçetně dopravy, začištění, úklidu dalších

doplňkových a. dokončovacích prací (dále jen „DILO“),

(2) Zhotovitel a; zavazuje provést výše uvedené Dílo IF' základě vlastního přesného

zaměření na miste plnění. Zhotowtel nese veškerou odpovědnost za provedení Díla V

požadovaných specifikacich, zejména pak V otázkách týkajících požadovaných rozměrů I:

přesnosti zaměřeníjejich

Stránka n 't'

strana 1 (celkem



(3) Zhotovitel zavazuje provést pro Objednatele Dílo v termínu stanoveném v této

smlouvě, svým jménem, bez nedodělkú vad bránících užívání, lb' své náklady ei Lllä své

nebezpečí.

(4) Zhotovitel g; zavazuje provést Dílo V souladu 's českými technickými normami,

V souladu S obecně závaznými právními před pisy platnými V České republice v době

provádění Díla. Zhotovitel
je při provádění Díla vázán veškerými příkazy Objednatele.

(5) Objednatel je oprávněn změnit rozsa h Díla. Zhotovitel zavazuje souhlasit

s jakýmikoliv úpravami V předmětu smlouvy učiněnými Objednatelem, tj. omezením

Či rozšířením předmětu smlouvy, dle konkrétních požadavku Objednatele.

(6) Zhotovitel je oprávněn nechat Dílo provést třetí osobou pouze předchozím

písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel zavazuje poskytnout Objednatelí

identifikační údaje veškerých subdodavatelü včetně speciñkace jimi prováděných Části Díla,

El to V rámci písemné žádosti udělení souhlasu E1! jejich využitím předkládané Objednatelí.

ČI. kl

Termín kl m ísto plnění

(1) Zhotovitel ší# zavazuje provést Dílo od 15. 10. 201 B do 31. 10. 2018.

Zhotovitel SH bezodkladně informovat(2) zavazuje písemně Objednatele veškerých

okolnostech, které mohou mít vliv na termin provedení Díla,

(3) Místem plnění je sídlo Hygienické stanice hlavního města Prahy l'í ulici Rytířská

404/12, 110 IIII] Praha 1.

ČI. E!

Cena Díla

(1) Objednatel SE ZE níže uvedených podmínek zavazuje uhradit Zhotoviteli celkovou

cenu Za řádně provedené Dílo ve výši 94.63158 Kč včetně daně z pňdané hodnoty.

(2) Celková cena je Členěna takto.

Cena V Kč bez DPH 78 208,- Kč

DPH 16 423.68 KČ

V 's DPH Kč,Cena Kč 94 631,68

(3) Celková cena je stanovena jako nejvýše přípustná, konečná ř-J neměnná Sjednanou

cenu možno změně rozsahu na základě jsje překročit pouze při prací požadavku písemným

souhlasem Objednatele.

(4) Celková cena Díla je stanovena oceněním všech položek rozpočtu, který je nedHnou

přílohou této smlouvy. Součástí celkové ceny jsou veškeré náklady související a řádným

provedením a dokončením Díla, b.. to včetně veškerých nákladu nezbytných ke splnění všech

povinností Zhotovitele dle této smlouvy, Či dle obecně závazných právních předpisů

(bez zřetele na tOv zda je V této smlouvě uvedeno, že Zhotovitel splní tu kterou povinnost

na své vlastní náklady, či nikoliv).

(5) Zhotovitel i? sebe přebírá nebezpečí zmény okolností ve smyslu usta novení § 1765

§ 2620 občanského zákoníku. Cena Díla bude uhrazena za podmínek g v termínech

stanovených touto smlouvou; ustanovení § 2611 občanského zákoníku sla' nepoužijer

ČI. b

Platební podmínky

(1) Objednatel neposkytuje zálohy.

(2) Celková cena dle předchozího článku bude uhrazena na základě daňového dokladu

(faktury) l'l'vl shora uvedené výši doručené Zhotovitelem Objednatelí.
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(3) Daňový doklad (faktura) musi obsahovat náležitostl daňového dokladu podle platné

legislativy stanovené příslušnými právními předpisy,
to zejména zákonem č. 235/2004

Sb., O dani u pñdané hodnoty platným k datu uskutečnění zdanitelného plnění
zákonem

č. 563/ t 991 Sb.v O účetnictví platném k témuž dni.

(4) Faktu ra musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

a) označení povinné E oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ,

b) číslo dokladu,

C) den odeslání 5-1 den splatnosti, den zdanitelného plnění,

d) označení peněžního ústavu k] Číslo účtu, IB' který má platit, konstantní variabilní

symbol,

e) účtovanou částku, DPH, účtovanou částku vč. DPH,

f) název ?i označení dodávky,

9)
důvod účtování :I odvoláním na smlouvu;

h) razítko podpis osoby oprávněné k vystavení daňového účetního dokladu,

i) Seznam příloh,

J) období, 'bi které
byla

dodávka uskutečněna,

k) další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis,

(5) V případě. že daňový doklad (faktura) nebude mít náležitosti daňového dokladu, nebo

IB' ni nebudou uvedeny údaje specifikované v této smlouvě, nebo bude neúplné

*a nesprávné, je ji (nebo kopii) Objednatel oprávněn vrátit Zhotoviteli k opravě či k doplnění,

V takovém pñpadě Objednatel nedostává do prodlení el platí, že nová Ihúta splatnosti

fa ktury běží až od okamžiku doručení opravené daňového dokladu
(faktury)

(6) Splatnost daňových dokladú je 30 dnú ode dne doručení daňového dokladu (faktu ra)

Objednatelí. Celková cena bude Zhotoviteli u h razena bezhotovostním převodem l?, účet

uvedený V záhlaví této smlouvy. Objednatel splní povinnost
fakturu zaplatit, je-Ii nejpozději

V poslední
den splatnosti faktury částka odepsána z jeho bankovního účtu. Platby budou

probíhat výhradně v CZK rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

(7) Platba bude provedena na základě protokolárního předání kompletního Díla.

ČI.

Záruka

(1) Zhotovitel odpovídá 74'." vady Díla, kte ré se vyskytnou po převzetí Díla Objednatelem

v záruční době kl! měsíců, Záruční doba je počítána ode dne protokolárního převzetí Díla.

(2) Zhotovitel zavazuje po dobu záruční doby sjednané v této smlouvě bezplatné

odstranit vady díla. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla vždy CO nejdříve, nej později do

14 kalendářních dnú ode dne oznámení těchto vad objednatelem

ČI. 7

Sankce

(1) Výše úrokú u prodlení řídí platnými právními předpisy.

a Díla
(2) Smluvní strany ::1:1 dohodly, že V případě prodlení Zhotovitele provedením

ve lhůtě stanovené v této smlouvě, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu Ve výši

0,5 "/0 Z cel kové ceny Díla, s jehož dokončením je V prodlení, mi každý den prodlení.

(3) Smluvní strany dále sjednaiy smluvní pokutu pro pñpad prodlení Zhotovitele

.El odstraňováním vad díla nedodělků v souladu 's bodem 2 článku "či této smlouvy, 'el to

smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč 'kl každou vadu nebo nedodělek Ě ga; každý započatý

den prodlení,

(4) Smluvní pokuta dle této smlouvy je splatná DD porušení uvedené povinnosti, Iľăl něž

do 15 dnů od doručení oprávněné smluvní strany k její úhradě
vztahuje písemné výzvy
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straně povinné, el to bezhotovostním převodem na bankovní účet oprávněné smluvní strany,

uvedený V záhlaví této
smlouvy.

(5) Povinnosti zaplatit smluvní pokutu dle této smlouvy
není dotčena povinnost k náhradě

škody l ?z tato náhrada
škody hradí V plné výši bez ohledu mi VýŠl smluvní

pokuty.

ČI.

Vlastnické právo a; nebezpečí škody

(1) Nebezpečí škody e] zániku prováděného Dílav jakož nebezpečí škody na věcech

opatřených k provedeni Díla !FFG Zhotovitel. Tato nebezpečí přecházejí na Objednatele

předáním E převzetím Díla.
Objednatel není povinen převzít Dílo, není-li provedeno řádně

ei V souladu 's touto smlouvou; ustanovení
§ 2628 občanského zákoníku neuplatní,

(2) Zhotovitel zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle

předchozího odstavce.

ČI.

Salvatorní klauzule

(1) Smluvní stra ny se zavazují poskytnout Sl k
naplnění účelu této smlouvy vzájemnou

součinnost.

(2) Strany sjednávají, že pokud V dúsledku změny či odlišného výkladu právních

předpisů anebo judikatury soudů bude U některého ustanovení této
smlouvy

shledán d úvod

neplatnosti právního úkonu. smlouva
jako celek nadále platí, přičemž kk' neplatnou bude

možné považovat pouze tu část které se důvod neplatnosti přímo týká. Strany se zavazují

toto ustanovení doplnit či nahradit novým ujednáním, které bude odpovídat aktuálnímu

výkladu právních předpisů ?J smyslu účelu této
smlouvy.

(3) Pokud v některých odpadech nebude možné řešení zde uvedené a smlouva by byla

neplatné, strany FI# zavazují bezod kl ad ně po tomto zjištění uzavřít NOVOU smlouvu, Ve které

důvod bude a d osavadni budou lb'případný neplatnosti odstraněn, přijatá plnění započhána

plnění stran podle této nové smlouvy. Podmínky této nové smlouvy vyjdou přitom Z původní

smlouvy.

či. 10

Řešení sporů, rozhodné právo

(1) Smluvní stra ny vynaloží veš keré úsilí k tomu, aby vyřešily všechny spory, které by

mohly vzniknout V souvislosti (DUÍO smlouvou !a její realizací V první řadě vzájemnou

dohodou.

(2) Smluvní strany se ve smyslu ustanovení zákona č 91/2012 Sb., O mezinárodním

právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů, že tato smlouva práva povinnosti

a ní vyplývající řídí právem Ceské republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, VE znění pozdějších předpisů. Ke koliznim

ustanovením českého právního řád u přitom nepřihlíží.

či. 11

Prorogace

(1) Smluvní strany FE ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský

soudní řád dohodly, že místně příslušným soudem k projednání rej rozhodnuti sporů ajinýoh

právních věcí vyplývajících touto smlouvou založeného právního vztahu, jakož vz; vztahů

'e tímto vztahem souvisejících, je V případě, že k projednání věci je věcně příslušný krajský

soud, Městský soud V P raze v případě, že k projednání věci je věcně příslušný okresní

soud, Obvodní soud pro Prahu 2.
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ČI. 12

Odstou pení SI: smlouvy

(1) Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud Zhotovitel:

a) nezahaji provádění Díla do 7 dnů od termínu stanoveného pro zahájení Díla.

b) neodstraní V průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelem, el to

ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně Objednatelem,

c> bezdůvodně přeruší provádění Díla,

Dílo 's nedostatečnou odbornoud) přes písemné upozornění Objednatele provádí péčí,

V rozporu 'si platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy,

případně POKYN' Objednatele.

(2) Odstoupení nabývá účinnosti dnem předání oznámení objednatele 0 odstoupení od

smlouvy do sféry druhé smluvní strany v souladu s §
2003 občanského zákoníku.

(3) Okamžikem nabytí účinnosti Odstoupení od Smlouvy zanikají všechna práva

b.. povinnosti smluvních stran z této
smlouvy.

Smluvní
strany dohodly, že V pñpadě zániku

této
smlouvy i důvodu Odstoupení od Smlouvy si nebudou vracet plnění, g; které již bylo

poskytnuto protiplnění druhou smluvní SÍl'anOLI.

(4) V důsledku ukončení smlouvy nedochází 5 zániku nároků ÍE náhradu škody vzniklých

porušením této smlouvy, nároků IB' uhrazení smluvních pokut, ani jiných ustanovení, která

podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze trvat ukončení tétomají ipo

smlouvy,

ČI. 13

Postoupení práv ze smlouvy

(1) Zhotovitel není oprávněn postoupit prava, povin nosti závazky a pohledávky Z této

smlouvy třetí osobě nebo jiným
osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

ČI. 14

Přílohy

(1) Nedílnou součásti této Smlouvy jsou tyto její přílohy:

Příloha č. 1.' Soupis praci;

ČI. íl~1

Transparentnost úřadu "-1 k informacímpřístup

(1) Zhotovitel bere na vědomí povin nost Objednatele uveřejnit tuto smlouvu V souladu

:era zákonem č. 340/2015 Sb, 0 zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,

uveřejňování těchto smluv kl registru smluv (zákon registru smluv). a ustanovením § 219

zákona č. 134/2016 Sb.. 0 zadávání veřejných zakázek. a vnitřním předpisem Objednatele

č. 11/2016 ze dne 23. května 2016. kterým se zavádí Registr smluv HSHMP a zásady

upravující jejich uveřejňování.

(2) Zh otovitel bere na vědomí povinnost Objednatele vyplývající Z; zákona

č. 106/1999 Sb., svobodném přístupu :í informacím, l'ľvl znění pozdějších předpisů.

(3) Zhotovitel be re Ala' vědomí, že je nk' základě § 'a' písm, 9) zákona č. 320/2001 Sb..

o finanční kontrole ve veřejné správě O změně některých zákonů (zá kon O

finanční

kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční

kontroly,

(4) Smluvní strany souhlasí tím, aby tato smlouva byla zveřejněna na oficiálních

webových stránkách Objednatele, ŠJ to včetně případných příloh r=i dodatků bez časově h o

omezení.
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(5) Zhotovitel Hä zavazuje zachovávat mlčenlivost O všech skutečnostech které

Šli dozvěděl V souvislosti plněním této smlouvy re' osobě Objednatele. Povinnost

mlčenlivosti trvá po ukončení smlouvy.

či. 16

Závěreč ná ustanovení

(1) Smlouva nabývá platnosti dnem
jejího podpisu oběma smluvními stranami 's' účinnosti

dnem zveřejnění V registru smluv.

(2) Zh otovitel souhlasí zveřejněním všech náležitostí smluvního vztah u založeného

touto smlouvou.

(3) Smluvní vztahy za ložené touto smlouvou meZl smluvními stranami se řídí

ustanoveními zákona č. 89/2012 občanského zákoníku zněníSb. (ve pozdějších předpisů),

pokud smlouva nestanoví jinak.

(4) Jakékoliv
změny dodatky

k této smlouvě, popřípadě též ukončení této smlouvy

musí mit písemnou formu g musí být podepsané oběma smluvními stranami. Pří padne

dodatky k této smlouvě budou označeny jako „Dodatek“ r: vzestupně číslovány V pořadí,

V jakém byly postupně uzavírány tak, aby dříve uzavřený Dodatek mél vždy číslo nižší,

než Dodatek pozdější,

(5) Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemné vypořádat své závazky,

zejména si vrátit věci předané k provedeni Dilá, vyklidit prostory poskytnuté k provedeni Díla

místo plnění a' uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy

rovněž nezaníkají práva na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty podle smlouvy.

(6) Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná V tom smyslu, že neplatnost

některého u nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku, Pokud by se V důsledku změny

právní úpravy dostalo některé ustanovení smlouvy do rozporu českým právním řádem

(dále jen ,kolizní ustanoveni“) k. předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako

takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolízni ustanovení nikdy neobsahovala vztah

smluvních stran se bude V této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud

Hi, smluvní stra ny nedohodnou 'EE znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizni

ustanovení,

(7) Žádná ze smluvních stran nepostoupí práva povinnosti vyplývající Z této smlouvy,

bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Jakékoliv postoupení V rozporu

is podmínkami této smlouvy bude neplatné neúčinné.

(8) Smlouva je vyhotovena v třech stejnopisech, Z nichž každý má platnost originálu,

jeden obdrží Zhotovitel el dva Objednatel.

(9) Smluvní strany na' závěr této smlouvy výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné

okolnosti bránící V uzavření této smlouvy.

Smluvní že si tuto smlouvu ed(10) strany prohlaŠUJí, P jejim podpisem přečetly,

a shledaly, že její obsah přesně odpovídá jejich pravé e' obodně vůli I: zakládá právní

následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly; 'mi dů Em této skutečnosti připojuji své

podpisy.

V Praze dne19. 09. 201 lol?
'l/lo/

S.ľ.Q.
T-ílONT, ,'-j Prahy

Nezamyslr-xła 2801126 su ::MZH

BmoSíăOO

....Rkl.l'lľká.12..l.1[t01. PMMJM nv: 'nmi přihrádka :ln:§39 .1.9% 7%ymmma

BYRMONT,s.r.o RNDn Jan Ja olímek, PhD., i'i | :hl

omáš Byrtus, jed natel společnosti ředi el HSHMP
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HYGIENICKÁ STANICE
HlAVNlHO MĚSTA

\ Akll .\ u 'VAŠE ZE RAVl

PRAHY

Čestné prohlášení splnění základní způsobilosti

podle N E: 74 odst 1 písm. a) e) zákona č. 134/2016 Sb., zadávání

veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Prohlašuji tímto čestně, že jsem dodavatel. který:

c
nebyl V zemi svého sídla V poslednich Z* letech před zahájením zadávacího řízení

pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený V příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný

čin podle právního řádu země sídla dodavatele, k
zahlazeným odsouzením se nepřihl íží ,

l§ 74 odst. písm. a) ZZVZ);

nemá v České republice nebo vzemi svého sídla V evidenci daní zachycen splatný

daňový nedoplatek (§ 74 odst. 1 písm. b) zzv2);

nemá V České republice nebo V zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo

na penále na veřejné zdravotní pojištění (§ 74 odst. písm, G) zzv2):

nemá V České republice nebo vzemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo

ÍBJ penále na sociální zabezpečení Ě, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (š 74 odst,

1 písm. d) zzv2);

není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí Ill úpadku. vůči němuž nebyla

nařízena nucená správa podle Hného právního předpisu nebo V obdobné situaci podle

právn i ho řádu země sídla dodavatele i§ 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ);

Je-Ii dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst, 1 písm. a) splňovat tato

právnická osoba g zároveň každý člen statutárního orgánu. .le-li členem statutárního orgánu

dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle § 74 odst. 1 písm. a) splňovat:

a) tato právnická osoba,

b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a

C) osoba zastupující tuto právn íckou osobu V statutárním orgánu dodavatele.

Dodavatel rovněž čestně že k.. ñnančně zadávanouprohlašuje, je ekonomicky způsobilý splnit

veřejnou za kázku na „Veřejná zakázka malého rozsahu ,IF montáž vertikálnich žaluzií V síd ~

HSHMP“.

V B rně dne 19. 09. 2018

Dodavatel: BYRMONT, 51.0.

Osoba Tomášoprávněna jednat: Byrtus

Funkce: jednatel společnosti

d S DSO oprávněné jednat

ěnem ne 74'- dodavatele

Upozornění zadavatele:

Čestné prohlášení naskenované ve formátu pdf bude ViGŽSnG jako součást nabídky do prostředí e-tržíště

TENDERMARKET.

_--__-_

irygicnicu
stanice nt m. Prahy se cimom v Plaza V Rytířská 404/12,p s 203, 1mm .Erdio 1 V lol. 7,90 335 !iinv tl., 296 :as 734

Bankovní spojeni (NB Praha l, ii, reason/0710' lČIJ 71009255' IDdatove schránky :mezi v podaialnaomyggmmcz v www hyguiaha
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