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SMLOUVA O DÍLO
Servis IVVS zařízení

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami

Objednatel:
název: Město Kroměříž
se sídlem: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
právní forma: město
identifikační číslo: 00287351
daňové identifikační číslo: CZ00287351
jehož jménem jedná: Mgr. Jaroslav Němec, starosta
odpovědný odbor: Kancelář úřadu
kontaktní osoba: Ing. Marcela Plačková
tel:      +420 573 321 159
e-mail: marcela.plackova@mesto-kromeriz.cz

Zhotovitel:
obchodní firma:  PWS Plus s.r.o.
se sídlem:        Luční 1867, 686 03 Staré Město
zapsaná v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 59937
jehož jménem jedná: Ing. Michael Kunert, jednatel společnosti
identifikační číslo: 28305795
daňové identifikační číslo: CZ28305795
bankovní spojení: Komerční banka
č. ú.: 43-3387140297 / 0100
tel: +420 572 503 041
e-mail: kunert@pwsplus.cz

společně též jako „smluvní strany“

I . P ř e d m ě t  s m l o u v y
1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést zakázku (dále též jako „dílo“) a objednatel 

se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za zakázku. 
2. Zakázkou se rozumí:

Pravidelné roční provádění revizí a diagnostikovaní poruch 107 kusů venkovních 
vyrozumívacích jednotek dodaných v etapě budování IVVS systému ZK. Dále je 
předmětem zakázky provedení měření kapacity baterií a kontrola funkce jednotek, 
kontrola stavu napájení a pojistek, provedení oprav na nefunkčních jednotkách a výměny 
poškozených tlakových reproduktorů včetně vypracování revizní zprávy s uvedením stavu 
jednotlivých jednotek.

3. Opravy venkovních vyrozumívacích jednotek v servisním středisku výrobce odlišného od 
zhotovitele, opravy neuvedené v odst. 2 tohoto článku smlouvy, nebo opravy, které 
nespadají do záručních podmínek podle přílohy č. 1 této smlouvy - nejsou zahrnuty do 
předmětu smlouvy a budou řešeny samostatně včetně nákladů na výjezd technika.

I I .  T e r m í n y  p l n ě n í
1. Plnění zakázky bude zhotovitelem zahájeno bezodkladně po uzavření této smlouvy, vždy 

do 16.11. daného roku, v intervalu 1x ročně.
2. Při nahlášení poruchy objednatelem se zhotovitel zavazuje odstranit tuto poruchu ve lhůtě 

do 5 dnů.
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3. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli plnění dle této smlouvy po dobu pěti let ode 
dne uzavření smlouvy.

4. Místem plnění je město Kroměříž.

I I I . C e n a  

1. Cena za rok bez DPH: 42 800,-Kč
DPH: 21% 8 988,-Kč
Celková cena za rok celkem: 51 788,-Kč

2. Celková cena za rok uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy, je cena nejvýše přípustná, 
platná po celou dobu realizace plnění této smlouvy.

I V .  P l a t e b n í  p o d m í n k y
1. Objednatel se zavazuje k úhradě platby 1x ročně ve výši roční platby - vždy k 30.11. 

daného roku na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem.
2. Lhůta splatnosti faktur činí 21 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli.
3. Faktura musí mít náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
4. Objednatel je povinen zaplatit cenu bezhotovostním převodem na účet zhotovitele

uvedený v záhlaví této smlouvy. Cena nebo její část se považuje za zaplacenou 
okamžikem odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele.

V . Z á r u č n í  p o d m í n k y
1. Vady díla/zakázky je objednatel povinen písemně reklamovat bez zbytečného odkladu 

poté, kdy je zjistil.
2. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu předmětu díla odstranit. O způsobu odstranění 

vady předmětu díla rozhoduje zhotovitel.
3. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování reklamované vady do 5 pracovních dnů ode 

dne doručení reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany na jiné lhůtě. Záruka na plnění 
zhotovitele dle této smlouvy je 5 měsíců od data poskytnutí plnění.

4. Zhotovitel je povinen po seznámení s reklamovanou vadou informovat objednatele 
o předpokládané době trvání odstraňování vady. Maximální termín odstranění případné 
vady nesmí být delší 15-ti pracovních dní ode dne doručení reklamace.

5. Konkrétní záruční podmínky jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.

V I .  S m l u v n í  p o k u t y
1. Jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s předáním předmětu díla nebo jeho části, je 

objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny  díla za 
každý započatý den prodlení a zhotovitel se zavazuje k úhradě smluvní pokuty.

2. Jestliže zhotovitel nezahájí odstraňování reklamované vady díla ve lhůtě dle čl. V odst. 3 
této smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% 
z ceny díla za každý započatý den prodlení a zhotovitel se zavazuje k úhradě smluvní 
pokuty.

3. Jestliže zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu/vady díla ve lhůtě dle čl. V odst. 4 této 
smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny 
díla za každý započatý den prodlení a zhotovitel se zavazuje k úhradě smluvní pokuty.

4. Jestliže se objednatel dostane do prodlení se zaplacením ceny za dílo nebo její části, je 
zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý 
započatý den prodlení a objednatel se zavazuje k úhradě smluvní pokuty.

5. Uhrazením smluvních pokut dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo smluvních 
stran na náhradu škody.
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V I I .  Z á v a z e k  z h o t o v i t e l e

1. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele předložit kopii pojistné smlouvy, jejímž 
předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací 
tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám minimálně na pojistnou 
částku ve výši 5 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje předmětnou pojistnou smlouvu předložit 
nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění je 
uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků 
provádění díla.

V I I I .  O s t a t n í  a  z á v ě r e č n á  u s t a n o v e n í
1. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny díla je objednatel oprávněn 

jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a 
dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen 
zahájit plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v 
plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k zahájení plnění/k pokračování v plnění díla 
zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla/od 
data přerušení plnění díla, pozbývá smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a 
účinnosti. V takovém případě objednatel uhradí jen dosud objednaná a dokončená plnění. 
Nárok na náhradu škody je vyloučen. 

2. Tato smlouva může být měněna pouze písemně vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány 
příslušnými soudy, nikoliv v rozhodčím řízení.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech originálech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden
zhotovitel.

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla 
uvedena a zveřejněna na webových stránkách města Kroměříže a případně déle 
v Registru smluv na portálu veřejné správy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti 
uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 
občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek.

6. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této smlouvy, porozuměly mu 
a souhlasí s ním, což stvrzují svými podpisy.

7. Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha číslo 1 – záruční podmínky.
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Doložka ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
Schváleno Radou města Kroměříže dne: 7.12.2015
Číslo usnesení: 727

V Kroměříži dne 10. 12. 2015 Ve Starém Městě dne 14. 12. 2015 

Objednatel: Zhotovitel:

……………………………………… ………………………………………
        Město Kroměříž PWS Plus s.r.o., Staré Město
Mgr. Jaroslav Němec, starosta    Ing. Michael Kunert, jednatel společnosti




