VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVY O DÍLO/DODÁVKY (platné k 1.1.2014)
1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1.1
Smlouva o dílo se uzavírá ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.
1.2
Objednávka s touto nedílnou přílohou je návrhem Smlouvy o dílo, přičemž údaje v objednávce jsou rozhodující.
1.3
Smlouva o dílo je uzavřena: a) dnem bezvýhradného písemného potvrzení objednávky zhotovitelem
b) při realizaci díla dle návrhu uvedeného v objednávce
2. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
2.1
Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení dohodnuté ceny.
3. PROVEDENÍ DÍLA
3.1
Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
3.2
Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, avšak řídí se pokyny objednatele.
3.3
Zhotovitel musí vždy zhotovené dílo předat protokolárně objednateli.
4. VLASTNICKÉ PRÁVO K ZHOTOVOVANÉ VĚCI A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA NÍ
4.1
Zhotovitel nese odpovědnost za nebezpečí škody na zhotovované věci do doby protokolárního předání a převzetí věcí
objednatelem, ledaže by ke škodě došlo jinak.
4.2
Vlastnické právo k zhotovené věci přechází na objednatele dnem předání a převzetí.
5. CENA ZA DÍLO
5.1
Objednatel je povinen zhotoviteli zaplatit cenu dohodnutou nebo cenu dle oboustranně odsouhlaseného rozpočtu.
5.2
Odstoupí-li jedna ze smluvních stran od uzavřené smlouvy, je odstupující strany povinna uhradit prokazatelné náklady
a škody, které odstoupením od smlouvy vznikly druhé smluvní straně, včetně ušlého zisku.
6. PRÁVO FAKTUROVAT A SPLATNOSTI FAKTURY
6.1
Právo fakturovat vzniká zhotoviteli při ukončení díla, po vyhotovení protokolu o předání a převzetí díla.
6.2
Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu, musí mít uvedeno číslo objednávky, přílohou bude vždy protokol
o předání a převzetí díla, viz 3.3.
6.3
Nebude-li smluveno jinak, splatnost faktury je 30 dnů od vystavení faktury. Za den úhrady se počítá den odepsání z účtu
objednatele.
7. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA
7.1
Způsob provádění díla se řídí § 2589 a násl. Občanského zákoníku, nebylo-li dohodnuto jinak.
7.2
Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má zaveden systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001a zavazuje se, že
při realizaci díla dle této smlouvy bude zásady tohoto systému respektovat.
8. VADY DÍLA
8.1
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost v délce 60 měsíců,
nebylo-li uvedeno jinak.
8.2
Zhotovitel se zprostí odpovědnosti za vady díla za podmínek §§ 2629 a 2630 Občanského zákoníku.
9. SMLUVNÍ POKUTA A NÁHRADA ŚKODY
9.1
Nesplněním smluvních povinností vzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody.
9.2
Pokud je objednatel v prodlení s placením faktury, uhradí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý
den prodlení.
9.3
Při nesplnění konečného termínu předání díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla
za každý den prodlení. Termín předání díla je stanoven ve smlouvě, objednávce nebo případně v předávacím protokolu.
10. BEZPEČNOST PRÁCE
10.1
Před zahájením práce se zhotovitel prokazatelně seznámí s riziky na pracovišti objednatele, s požadavky objednatele na
BOZ, PO, ochranu životního prostředí, nakládání s nebezpečnými látkami a odpady a environmentální politikou. Upozorní na
ně své zaměstnance a určí způsob ochrany a prevence proti úrazu a jinému poškození zdraví. Vybaví své zaměstnance
ochrannými prostředky. Objednatel je povinen na žádost zhotovitele provést potřebné seznámí s riziky a požadavky
k zajištění bezpečnosti práce.
10.2
Zhotovitel bude provádět smluvené dílo odborně způsobilými zaměstnanci v příslušném oboru, vyškolenými v oblasti
bezpečnosti práce, požární ochrany, ochrany životního prostředí, majícími potřebná oprávnění pro výkon dané činnosti.
10.3
Zhotovitel je povinen počínat si na pracovištích objednatele tak, aby nezadal svým jednáním příčinu ke vzniku požáru, úrazu
nebo ohrožení životního prostředí.
10.4
Zhotovitel se seznámí se zajištěním požární ochrany na pracovišti objednatele a při vzniku požáru se řídí požárními
poplachovými směrnicemi objednatele.
10.5
Zhotovitel má stejné povinnosti jako v bodech 10.,1 10.3 a 10.4, pověří-li provedením díla jinou osobu ve smyslu ustanovení
Občanského zákoníku.
11. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ
11.1
Veškeré právní vztahy založené smlouvou o dílo se řídí právním režimem ČR, zejména Občanským zákoníkem a předpisy
souvisejícími.
11.2
Zhotovitel má všechna potřebná oprávnění k provádění činností k naplnění smlouvy včetně sjednaného pojištění
odpovědnosti proti případným škodám.
11.3
Zhotovitel se zavazuje vést písemný doklad o průběhu provádění díla, objednatel je oprávněn do něj nahlížet.
11.4
Zhotovitel bude při plnění předmětu díla postupovat s odbornou péčí, bude dodržovat obecně závazné předpisy, technické
normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit předanými podklady objednatele, dalšími pokyny objednatele
v souladu s jeho zájmy a písemně odsouhlasenými změnami a dodatky smlouvy.
11.5
Zhotovitel je odpovědný za škody, které vzniknou jeho provozní činností.
11.6
Zhotovitel se zavazuje provést na žádost OBJEDNATELE i práce neuvedené v této smlouvě (vícepráce). Rozsah, termín
a cena těchto víceprací bude před jejich realizací dohodnuta dodatkem k této smlouvě.
11.7
Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah této smlouvy bez předchozího písemného odsouhlasení
objednatelem, hradí zhotovitel a nemá nárok na změnu termínu nebo ceny. Zápis ve Stavebním deníku není v žádném
případě považován za odsouhlasení víceprací, a to i pokud bude podepsán zástupcem objednatele. Takový zápis je
považován za technickou změnu bez dopadu na cenu a termín.
11.8
Pokud objednatel v průběhu provádění díla zjistí, že není potřeba provádět určitou část díla uvedenou ve smlouvě, informuje
o této skutečnosti zhotovitele, bude o cenu těchto tzv. méněprací snížena cena díla.
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1
Kontaktní osoba objednatele pro věcná jednání je uvedena v objednávce včetně telefonického a faxového spojení.
12.2
Strany odpovídají za to, že návrh smlouvy (objednávka a jeho přijetí je podepsáno oprávněnou osobou/osobami dle výpisu
z obchodního rejstříku nebo ne základě písemné plné moci.
12.3
Veškerá výše uvedená ustanovení se vztahují i na dodávky materiálu, zař. předmětů,...... apod., a to i v případě, že k nim
nebude dodavatelsky prováděna montáž.
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