OBCHODNÍ PODMÍNKY
- smlouva o dílo
ve smyslu § 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách pro veřejnou zakázku na dodávky
vytvoření a užití díla – modelu lokomotivy s převodem autorských práv

Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo.
Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik
návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje,
jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné
obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku

Model parní lokomotivy Moravia v měřítku 1:10

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Jana Šupová
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašic

1. Smluvní strany
Objednatel: Město Břeclav
náměstí T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav
Zastoupené: MUDr. Oldřichem Ryšavým – starostou města
K jednání ve věcech technických pověřen: Ing. Jana Šupová – vedoucí ORS
IČ:
002 83 061
DIČ: CZ00283061
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. ú.: 19-18322790257/0100
(dále jen "objednatel")
Zhotovitel: …
…
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ………….., oddíl …, vložka …………..
zastoupený:
…………..
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: …………..
IČ:
…………..
DIČ:
CZ …………..
Bankovní spojení: …………..
č. účtu:
…………..
(dále jen Zhotovitel)
Účelem této smlouvy je dodávka modelu parní lokomotivy Moravia včetně tendru,
umístěného na kolejnici, v rámci projektu, který je spolufinancován z prostředků
Fondu malých projektů jižní Morava – Dolní Rakousko, název projektu „175. výročí
železnice v Břeclavi“.
2. Rozsah předmětu smlouvy
Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je vyhotovení a užití díla –
modelu parní lokomotivy Moravia včetně tendru, umístěného na kolejnici,
v měřítku 1:10 – s převodem autorských práv.
2.1. Zhotovitel se zavazuje, že ve své provozovně a s vlastními prostředky
osobně vytvoří pro objednatele MODEL PARNÍ LOKOMOTIVY MORAVIA
dle specifikace obsažené v odst. 2.4. tohoto článku, a to dle požadavků
objednatele a převede na objednatele všechna vlastnická a autorská práva
spojená s tímto dílem.
2.2. Zhotovitel se zavazuje do termínu dle odstavce 4.2 dílo na svůj náklad do
místa plnění řádně a včas dopravit.

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Jana Šupová
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašic

2.3. Objednatel se zavazuje dílo bez vad a nedodělků převzít a uhradit zhotoviteli
cenu díla. Předání a převzetí je účinné podpisem předávacího protokolu
v místě dodání. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje dílo podle této
smlouvy zhotovit s nejvyšší péčí a dle požadavků objednatele.
2.4. Dílem podle této smlouvy se rozumí model parní lokomotivy Moravia včetně
tendru, umístěný na kolejnici v měřítku 1:10, s těmito konkrétními
specifikacemi:
a) model lokomotivy musí být věrný, nemusí být motorizovaný (v originálu
pohyblivé součásti se nemusí pohybovat),
b) na modelu musí být patrné detaily, kterými se rozumí zejména nýty,
šrouby, matice a obdobné podrobnosti,
c) použitý materiál bude u kovových dílů, masivní železo, plech, mosazné
díly z mosazi, použité dřevo u dřevěných prvků bude z masivního dřeva,
d) barevné řešení bude dohodnuto podle výkresové dokumentace s tím, že
přesná barevná úprava bude provedena na základě konzultace
s Národním technickým muzeem v Praze,
e) veškeré náležitosti související s výrobou lokomotivy, technické a detailní
barevné provedení, použité materiály a podobně bude zhotovitel předem
konzultovat s objednatelem, případně jím písemně pověřenou osobou.
3. Povinnosti smluvních stran
3.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje za podmínek sjednaných v této
smlouvě dodat objednateli předmět dodávky a převést na objednatele
vlastnické právo k tomuto předmětu smlouvy.
3.2 Zhotovitel se dále zavazuje za podmínek sjednaných v této smlouvě
poskytovat bezplatné služby záručního servisu předmětu koupě.
3.3 Objednatel se zavazuje za řádně dodaný předmět koupě a za podmínek
sjednaných v této smlouvě převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou cenu.
3.4 Zhotovitel se zavazuje předmět dodávky dopravit do místa plnění na svůj
náklad a své nebezpečí, v místě plnění model nainstalovat a předvést.
3.5 Zhotovitel se zavazuje v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a právem
EU vytvořit podmínky k provedení kontroly všech dokladů vztahujících se
k předmětu veřejné zakázky, na jejímž základě je uzavřena tato smlouva,
umožnit průběžné ověřování souladu údajů uváděných v účetních dokladech
se skutečným stavem v místě realizace projektu a poskytnout součinnost
všem osobám oprávněným k provádění kontroly na místě plnění, příp. jejich
zmocněncům, osobám MMR, Ministerstva financí, Evropské komise,
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších
oprávněných orgánů státní správy. Dále má zhotovitel povinnost archivovat
doklady do 31.12.2022.
4. Termíny a místo plnění
4.1 Termín zahájení
Předpokládaný termín zahájení prací je ihned po podpisu smlouvy.
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4.2 Termín dokončení
Zhotovitel je povinen provést a dodat předmět smlouvy v termínu
do 12. 09. 2014.
Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na
základě protokolu podepsaného zhotovitelem a objednatelem.
4.3 Místo plnění
Místem plnění je Město Břeclav, nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav.
5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny
5.1 Celková cena za provedení díla včetně převodu veškerých autorských práv
podle čl. 10 této smlouvy na objednatele, je stanovena ve výši:
Cena bez DPH
…………………. Kč
DPH
…………………. Kč
Cena včetně DPH
…………………. Kč
5.2 Cena uvedená v tomto článku zahrnuje všechny náklady vynaložené ke
splnění účelu této smlouvy a je konečná.
5.3 Podmínky pro změnu ceny
Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou. Cenu za dodání předmětu
koupě včetně DPH je možné měnit pouze v případě změn sazeb DPH
v době od uzavření této smlouvy do uskutečnění zdanitelného plnění.
6. Platební podmínky
6.1 Cena za dílo bude uhrazena na základě daňového dokladu (dále jen faktury)
vystaveného zhotovitelem, schváleného objednatelem a obsahem náležitostí
stanovených zákonem. Cena bude uhrazena najednou (jednou fakturou), po
dokončení a protokolárním předání díla. Platba bude probíhat výhradně
v CZK. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v této měně.
6.2 Náležitosti daňového dokladu (faktury)
Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu
o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo,
- identifikační údaje objednatele včetně DIČ,
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ,
- popis obsahu účetního dokladu,
- datum vystavení,
- datum splatnosti,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- výši ceny bez daně celkem,
- sazbu daně,
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů,
- cenu celkem včetně daně,
- podpis odpovědné osoby zhotovitele.
Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací a
dodávek. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
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6.3 Faktura bude obsahovat také zmínku o tom, že se jedná o fakturaci v rámci
projektu „175. výročí železnice v Břeclavi“, spolufinancovaného z prostředků
FMP jižní Morava – Dolní Rakousko.
6.4 Objednatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode
dne následujícího po dni doručení faktury objednateli.
7. Majetkové sankce
Sankce za neplnění dohodnutých termínů
7.1 Nesplní-li zhotovitel svůj závazek řádně a včas předat předmět dodávky
nebo jeho část, je objednavatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení
smluvní pokuty ve výši denní úrokové sazby 0,1 % z ceny předmětu koupě
nebo jeho části, s jejímž předáním je zhotovitel v prodlení, za započatý
každý den prodlení a zhotovitel se zavazuje požadovanou smluvní pokutu
objednateli zaplatit.
7.2 Prodlení zhotovitele proti termínu dokončení díla sjednaného dle Smlouvy
delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
7.3 Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti pracovních dnů od termínu dokončení
díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a
převzetí díla, je povinen zaplatit objednavateli smluvní pokutu 200 Kč za
každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném
termínu, a za každý den prodlení.
7.4 Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a
převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 500
Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den
prodlení.
Sankce za neodstranění reklamovaných vad
7.5 Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování
reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu 200 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování
nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
7.6 Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za každou
reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
7.7 Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn
účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % dlužné částky za každý
jednotlivý den prodlení po termínu splatnosti faktury až do doby zaplacení
dlužné částky a objednatel se zavazuje takto účtovaný úrok z prodlení
zaplatit.
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8. Předání a převzetí díla
8.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 1 den předem,
kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí (forma e-mailové zprávy,
datové zprávy, či poštovní zprávy). Objednatel je pak povinen nejpozději do
jednoho dne od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a
řádně v něm pokračovat. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je
řádné splnění předmětu díla bez vad a nedodělků.
8.2 Kupující je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž
účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla, odborné
osoby).
Protokol o předání a převzetí díla
8.3 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis
(protokol).
8.4 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo
nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných vad a nedodělků,
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě
o jiném způsobu narovnání,
- smluvní pokutu za neodstranění vad uvedených v protokolu,
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem
odstranění vad nebo nedodělků.
8.5 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a
převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
9. Odpovědnost za vady
9.1 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve
smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla.
9.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání.
9.3 Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytly v záruční době.
9.4 Za vady díla , které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen
tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.
9.5 Zhotovitel poskytuje na dílo a jeho dodávky záruku v délce pěti let.
9.6 Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
9.7 Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel
písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se
projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to,
že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel je povinen vadu na svůj
náklad odstranit.
9.8 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů od obdržení reklamace písemně
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či ne. Pokud tak neučiní, má se
za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit
v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y).
9.9 Zhotovitel započne s odstraněním vady do 5 pracovních dnů ode dne
doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či
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neuznává. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 dnů od započetí prací,
pokud se smluvní stran nedohodnou jinak.
9.10 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je
objednatel oprávněn odstranit vadu nebo jejím odstraněním pověřit jinou
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí
objednateli zhotovitel.
10. Převod autorských práv k dílu
10.1 Zhotovitel prohlašuje, že jako autor díla převádí současně s vlastnictvím
díla rovněž na objednatele veškerá práva podle autorského zákona,
zejména oprávnění k výkonu díla užít (tj. licenci), přenechat k dispozici
jiným osobám, když tuto licenci poskytuje celosvětově pro celou dobu
trvání autorských majetkových práv k dílu. Licence je poskytována jako
nevýhradní a bezúplatná.
10.2 V rámci licence je objednatel oprávněn dílo neomezeně užívat, upravovat,
reprodukovat, publikovat a jinak graficky rozmnožovat, pronajímat, popř.
jiným způsobem disponovat s dílem.
10.3 Dnem převodu vlastnického práva k dílu na objednatele není objednatel
vázán informovat zhotovitele o prováděných úpravách nebo převodu
vlastnictví, popř. o jiných dispozicích.
11. Změna smlouvy
11.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána
osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat
nebo osobami jimi zmocněnými.
11.2 Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
12. Odstoupení od smlouvy
12.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel
podstatným způsobem smlouvu, zejména:
- provádí-li dílo v rozporu s touto smlouvou včetně jejích příloh,
- je-li v prodlení s plněním termínu sjednaného touto smlouvou po
dobu delší než 10 dnů,
- zhotovitel vstoupí do likvidace,
- zhotovitel zanedbává nebo porušuje své povinnosti smluvené
v této smlouvě a nesjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě určené
objednatelem.
13. Další ujednání
13.1 Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy o dílo řádně a s nejlepší péčí
zkontrolovat veškeré informace týkající se provedení díla, vyžádat si
vyjasnění případných nejasností a zjistit veškeré podrobnosti týkající se
povahy a proveditelnosti díla a zkontrolovat, že předané doklady jsou úplné
pro řádné provedení díla.
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13.2

Zhotovitel je povinen uchovávat originály účetních dokladů a originály
dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu po dobu 10 let od
ukončení financování projektu, zároveň však alespoň po dobu 3 let od
ukončení programu dle článku 90 a násl. nařízení Rady (ES) č. 1083/2006.
Doklady budou uchovávány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991
Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
13.3 Zhotovitel je povinen poskytnout informace a umožnit kontrolu veškeré své
dokumentace související s projektem „175. výročí železnice v Břeclavi“
všem kontrolním orgánům, které mají právo projekt kontrolovat, do
31.12.2022.
13.4 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné zprávě a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb
z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované
informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených
orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly
vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
13.5 Na práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou
neupravené se přiměřeně použijí ustanovení zákona č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména o kupní
smlouvě.
13.6 Nastanou-li skutečnosti, které jedné nebo oběma smluvním stranám
částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy,
jsou smluvní strany povinny se o tom bez zbytečného odkladu informovat.
Zároveň jsou obě smluvní strany zavázány společně podniknout veškeré
kroky k překonání překážek plnění této smlouvy.
13.7 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či
neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která
zůstávají platná a účinná.
13.8 Pro řešení sporů z této smlouvy smluvní strany sjednávají použití českého
právního řádu účinného v době uzavření této smlouvy.
13.9 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každý má
platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a tři vyhotovení
obdrží objednatel.
13.10 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní
strany.
13.11 Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s výše
zachyceným obsahem této smlouvy a s tímto výslovně souhlasí.

Za objednatele

Za zhotovitele

V Břeclavi, dne ………

V……….…, dne ………

………………………………

………………………………

Za věcnou a formální správnost odpovídá: Ing. Jana Šupová
Za právní správnost odpovídá: JUDr. Roland Vlašic

