Příloha č. 2

SMLOUVA O DÍLO Č. 4/12/VS
(DLE § 410 OBCHOD. ZÁK.)
Uzavřená mezi objednatelem a zhotovitelem.
1. Objednatel:
Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 1, 613 00 Brno
DIČ: CZ 62156489
Organizační součást: Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
Zastoupená:
Ing. Vladimírem Dolejským, PhD., ředitelem podniku
pro věcná jednání Ing. Lubomírem Novákem, CSc., vedoucím střediska 33
Zřízena ze zákona, zapsána v Živnostenském rejstříku magistrátu města Brna
2. Zhotovitel:

I.
Předmět smlouvy
Výroba výroba 6 ks strojních součástí pro kompletaci talířových půdních fréz TPF-1N
a 4 ks strojních součástí pro kompletaci talířových půdních fréz TPF-2. Plnění, které
je předmětem veřejné zakázky, je termínově přesně specifikováno v Nabídkovém
listu, který je přílohou č. 1 této Smlouvy o dílo a věcně je přesně specifikováno
v disketě a v sadě výkresové dokumentace, které jsou přílohou č.2 a č.3 této
Smlouvy o dílo (Výrobní dokumentace – duševní majetek ŠLP ML Křtiny).
Jedná se přitom o maximální objem plnění, který nemusí být vyčerpán. Konkrétní
dílčí plnění bude zhotovitel v rámci celkového objemu stanoveného Nabídkovým
listem objednateli poskytovat dle požadavků objednatele předaných zhotoviteli
formou objednávek. Nátěrový systém bude proveden dle specifikace objednatele,
která bude předána nejpozději 5 dnů před dokončením díla.
Veškeré použité materiály musí být dodrženy dle specifikace uvedené ve výkresové
dokumentaci. Změny mohou být provedeny jen po písemném souhlasu objednatele.
Netolerované rozměry musí být provedeny dle ČSN ISO 2768.
Předaná dokumentace je duševním majetkem objednatele. Zhotovitel se zavazuje
neposkytnout tuto dokumentaci ani její části sám ani prostřednictvím jiné osoby
třetím osobám. Při případných kooperacích s jinými subjekty, kde je nutné zapůjčit
části této dokumentace, se zhotovitel zavazuje přijmout taková opatření, aby nedošlo
k jejímu zneužití.
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II.
Čas plnění
Termín plnění – viz Nabídkový list v příloze č. 3.
Přejímka předmětu díla bude uskutečněna v průběhu posledního kalendářního týdne
před termínem dokončení díla.
Při nesplnění termínu dokončení díla zhotovitelem může být toto postihnuto smluvní
pokutou ve výši 0,5 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.

III.
Cena plnění
Cena je sjednána dohodou ve výši …………..,- Kč + DPH za maximální objem
plnění. Slovy: ……………………………..……………… + DPH
IV.
Způsob fakturace a placení
Fakturace bude průběžně vždy po ukončení dílčí objednávky a předání předmětu
veřejné zakázky dle Nabídkového listu, splatnost faktur 30 kalendářních dnů.
Za pozdní úhradu faktur vystavených zhotovitelem může být účtován úrok z prodlení
ve výši 0,5 % ze splatné částky za každý započatý den prodlení.
Objednatel je plátce daně z přidané hodnoty a smluvní plnění bude použito pro
ekonomickou činnost. Zhotovitel je povinen uvést ve faktuře základ daně, sazbu
daně a sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat Objednatel. Zhotovitel je
povinen vystavit daňový doklad do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění
a doručit jej prokazatelně objednateli do 5 kalendářních dnů od vystavení. Zhotovitel
odpovídá za škodu, která vznikne objednateli z důvodu nedodržení předání
vystaveného daňového dokladu v uvedených termínech, zejména za škodu
spočívající v uhrazení sankcí za pozdní odvod DPH objednatelem z důvodu
pozdního dodání daňového dokladu zhotovitelem.

V.
Záruka zboží
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku 24 měsíců na kvalitu provedení a kvalitu
použitého materiálu dodaného předmětu smlouvy.
Zhotovitel nezodpovídá za vady, které vznikly na základě špatné dokumentace.
Případné vícepráce zhotovitele vzniklé na základě změn a vad v dodané
dokumentaci budou projednávány jako samostatný obchodní případ.
Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli případnou vadu a v případě, že zhotovitel
tuto vadu uzná jako oprávněnou, zavazuje se zhotovitel tuto vadu na své náklady
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odstranit ihned, nejdéle však do 7 dnů ode dne převzetí reklamovaného zboží,
odstranit.
Pokud zhotovitel uzná případnou vadu a nebude schopen ji opravit, je objednatel
oprávněn nechat si věc opravit jinde na náklady zhotovitele. Záruční doba se pak
prodlužuje o dobu, kdy závada byla odstraněna.
VI.
Místo plnění
Místem předání a převzetí díla je Výzkumná stanice ŠLP ML Křtiny.
VII.
Ostatní ujednání
Ve věcech technických jsou oprávněni jednat
za objednatele - Ing. Vojtěch Formánek, Jaroslav Gregor
za zhotovitele - ………………………………………………
Tato smlouva o dílo, jakož i práva a povinnosti z ní vyplývající, se řídí obchodním
zákoníkem a stává se platnou dnem jejího podpisu oběma účastníky.
Veškeré její změny a dodatky musí být provedeny písemně a vzájemně
odsouhlaseny.
Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě svobodné vůle.

V ………………………………

Ve Křtinách …………………….

.............................................
za zhotovitele

..............................................
za objednatele
Ing. Vladimír Dolejský, PhD.
ředitel podniku
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