SMLOUVA O DÍLO
číslo 2110100108
Urad pro civilní letectví CR

1. Smluvní strany

1.1.

C.J.: 4271-

Objednatel

'

11-110

Česká republika - Úřad pro civilní letectví

se sídlem:

letiště Ruzyně, PRAHA 6, 160 08

zastoupen:

........................... generální ředitel

oprávněni jednat jsou:
........ ........... ............................. ...... ....... ....... ......fax: 235 358 815
IČ:

48134678

DIC:
DIČ:

neplátce DPH

bank. spojení: ČNB - Praha
číslo účtu:

3727-061/0710

na straně jedné
a
1.2. Zhotovitel
OMNIPOL a.s.

se sídlem:

Nekázanka 11, PRAHA 1, 112 21

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze (oddíl B, vložka 4152)
zastoupená:

........................................, ředitelem obchodní skupiny

oprávněni jednat jsou:
........ ........................

tel: .....................fax: 2240 1 2199

................... .....

tel: .................... fax: 2240 1 2199

................................
IČ:

25063138

DIČ:

CZ25063138

bank. spojení: L.B.B.W. Bank CZ, a.s., Vítězná 1/126, 150 00 Praha 5
číslo účtu:

5121370000/4000

na straně druhé
uzavřely na základě ustanovení § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb. v platném
znění - Obchodní zákoník tuto smlouvu o dílo (dále jen smlouvu).

O

\

i
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2. Předmět smlouvy

2.1.

Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo a tomu odpovídající
závazek Objednatele spolupracovat se Zhotovitelem při plnění jeho povinností a dále
závazek Objednatele uhradit za toto dílo sjednanou cenu.

2.2. Zhotovitel v rámci integrace zařízení Honeywell RNA34-BF do měřící konzole UNIFIS 3000
CR3, která je instalována v letadle Objednatele, zajistí provedení následujících činností:
a)

Montáž nosičů a sady konektorů (The Mounting brackets with connector kit)

b)

Změnový návrh kabeláže (Redesign of the cabling)

c) Zpracování schémat zapojení a technická dokumentace (New wiring diagrams and
technical documentation)
d) Odstranění staré a instalace nové kabeláže (Remove the old cabling and ínstall new
cabling
e) Úprava ovládacího software nebo přizpůsobení nového přijímače existujícímu SW
(Redesign of Software or adapt the new receiver to existing software)
f)

Softwarová licence pro nový přijímač (Software íicense for the new receiver)

g) Testování a ověření, že nové vedení, nový přijímač i software jsou plně funkční (Testing
and verification that the new wiring, new receiver and new software is fully funcional)
h) Konečná přejímací procedura a testování s Objednatelem (Fina! acceptance proceduře
and testing with CAA).
2.3

Objednatel souhlasí s tím, že Zhotovitel nebude dílo provádět osobně a pověří zahraničního
výrobce instalovaného měřícího systému UNIFIS 3000 tímto provedením. Důvodem je
skutečnost, že pouze zahraniční výrobce (firma Norwegian Speciál Mission AS, Dronningen
1, 0287 Oslo, Norsko) je schopna provést požadované činnosti a Zhotovitel je jejím
výhradním zástupcem pro ČR.
3. Cena díla

3.1.

Cena za splnění předmětu této smlouvy dle bodu 2.2. je cenou smluvní a činí 2.250.000,-Kč
bez DPH, 450.000,- DPH 20%, 2.700.000,- Kč včetně 20% DPH (slovy: dva miliony sedmset
tisíc korun českých). Tato cena je konečná a zahrnuje rovněž, clo a odměnu Zhotovitele.
4.Platební podmínky

4.1.

Právo fakturace vzniká Zhotoviteli okamžikem protokolárního předání díla.

4.2.

Objednatel se zavazuje zaplatit za předmět této smlouvy na základě faktury vystavené
Zhotovitelem následovně:

4.3.

Faktura za provedené dílo bude vystavena Zhotovitelem a zaslána Objednateli po podpisu
Protokolu o předání díla, ve kterém Objednatel potvrdí provedení díla dle bodu 2. předmětu
této smlouvy

4.4.

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dané ustanovením § 12 zákona č. 588/1992
Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění, zejména:
označení faktury a její číslo
číslo smlouvy a datum jejího uzavření
název a sídlo Zhotovitele a Objednatele, jejich IČ a DIČ
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předmět plnění smlouvy a jeho množství
označení banky Zhotovitele a číslo účtu, na který má být placeno
celková cena s DPH
razítko a podpis
4.5. Úhrada faktury bude Objednatelem provedena do 21 kalendářních dnů ode dne obdržení
faktury od Zhotovitele.
5- Termín a místo plnění

5.1. Termín plnění předmětu díla dle bodu 2.2. této smlouvy je stanoven na H . měsíc 2011.
Objednatel přijme dřívější plnění.
5.2.

Místem plnění díla podle této smlouvy je Úřad pro civilní letectví České republiky, letiště
Praha - Ruzyně.
6. Smluvní pokuty

6.1. V případě prodlení Zhotovitele s provedením díla podle této smlouvy oproti termínu
odsouhlasenému v souladu s bodem 5.1 a 5.2 této smlouvy, je Objednatel oprávněn
požadovat od Zhotovitele následující smluvní pokutu:
• V případě prodlení menším nebo rovném dvěma (2) týdnům: bez smluvní pokuty
• V případě prodlení větším než dva (2) týdny a menším nebo rovném čtyřem (4) týdnům se
smluvní pokuta stanovuje na jednu čtvrtinu procenta (0,25%) z celkové ceny díla za každý
celý týden prodlení.
• V případě prodlení větším než čtyři (4) týdny se smluvní pokuta stanovuje na půl procenta
(0,5%) z celkové ceny díla za každý celý týden prodlení.
Týdnem se rozumí sedm po sobě jdoucích dnů.
6.2.

Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu dle bodu 6.1 zaniká, pokud
prodlení vzniklo z důvodů vyšší moci dle bodu 9.

6.3. V případě, že Objednatel uhradí daňový doklad (fakturu) po ihůtě splatnosti, uvedené v
článku 4.4, je oprávněn požadovat Zhotovitel na Objednateli smluvní pokutu jednu čtvrtinu
procenta (0,25%) z dlužné částky za každý celý týden prodlení platby.
6.4.

Celková výše pokuty je pro Objednatele i Zhotovitele omezena částkou 5 % z celkové ceny.
7. Záruční podmínky

7.1. Zhotovitel poskytuje záruku na předmět této smlouvy v délce trvání 12 měsíců od data
podpisu Protokolu o předání díla.
8. Vlastnická a uživatelská práva

8.1. Vlastnická práva k dodanému dílu dle této smlouvy přecházejí na Objednatele po zaplacení
celkové ceny dle bodu 3.
9. Vyšší moc

9.1. Smluvní strany se osvobozují od zodpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění
smluvních závazků z důvodů vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které
vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a jiných
neodvratitelných událostí mimořádné povahy a které zavazují jednu ze smluvních stran
tak, že nemůže svému závazku dostát.
9.2. V každém případě je však strana postižená vyšší mocí povinna neprodleně druhou
stranu o výskytu vyšší moci písemně informovat a provést neodkladně všechna
opatření k vyloučení škod.
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9.3. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu,
během které budou následky vyšší moci trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich
odstranění.O ukončení vyšší moci a odstranění následků musí postižená strana druhou
stranu písemně informovat.
9.4. Opožděné plnění ze strany zahraničního dodavatele nelze považovat za okolnost, která
Zhotovitele zprošťuje odpovědnosti za nesplnění svých závazků.
10. Odstoupení od smlouvy

10.1. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
10.2. Odstoupením od smlouvy nezaniká povinnost úhrady již vynaložených nákladů.
11. Závěrečná ustanovení

11.1. Vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými
ustanoveními obchodního zákoníku a předpisy souvisejícími.
11.2. Smluvní strany se zavazují zachovat mlčenlivost o veškerých informacích získaných při
plnění předmětu této smlouvy.
11.3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou, má 4
strany a je vyhotovena ve dvou totožných výtiscích, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden
Zhotovitel.
11.4. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, oboustranně dohodnutými
dodatky, které se stávají nedílnou součástí smlouvy.
11.5. Ve všech otázkách výslovně neupravených touto smlouvou se postupuje podle ustanovení
obchodního zákoníku.
11.6. Veškeré případné spory vzešlé z této smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s touto smlouvou se
smluvní strany pokusí řešit smírným jednáním.
11.7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich skutečné a
svobodné vůle, což stvrzují vlastnoručními podpisy svých oprávněných zástupců.
V Praze dne ^

^

Za Objednatele:
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