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,S Smlouva o di|0 č. EVS-SOD/0004'20211UUB

wavkná dle ustancveni § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb,, cbčanského zákoníku v platném znění

Atmosan B.ř.o.
se sidkm Pod vodýemem 782, 341 01 Horažďovice
IČO: 07589026
DIČ: CZ07589026
zastoupená Maítimu Soukupovou, jednatelkou $lx)kčmsti
zapsanou ve veřejném rejstňku u Kraského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 37012

Město Újezd u Bma
se sídlem Kcmenského 107, 664 53 Újezd u Brna
IČO: 00282740
DIČ: CZ®282740
zastoupené Ing. Marii Kozákovou, starostkou města

uzavírají niže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouw o dílo

dále jen ,zhoWviteľ

dále jen .objednatel

Preambule

Účekm této smlouvy je dodávka a montáž přistroje systému ATMOSAN prdí vzlinajlci vlhkosti do nemovitos6
Q*dnavateie. Systém ATMOSAN působí ve vlhkém cihelném, smíšeném a kamenném zdivu. Zvýšená vlhkost je
vyvolána působením zemni vlhkosti, vody pmsakující, srážkové, pQvrchQvé i koManzované. Účelem této smbuvy pak
není odstraněni vzdušné vlhkosti, kondenzační vlhkosti a vlhkosú způsobené tlakovou vodou nacházející se
v nemovitosti.

l,
Předmět smlouvy

Touto sm|ouvou se zhotovitel zavazuP pro objednatele pro'/ést v ČI. ii popsané dlb za sjednanou cenu na svůj nákläd
a své nebezpečí a objednatel se zawzuje dlb převzít a zaplatit za něj sjednanou C8ňlj.

H.
Předmět plněni

l) ZhotcMtel se zavazuje píovést pro objednatele následujici dlb:

· dodávku a montáž elekho4ýzjká|niho systému R26S ,,ATMOSAN®" za účelem jeho ochmny pM tzv.
vzlinwou vlhkosti- 2 ks

· zaNřeniaktuálniho stavu vlhkosti stavby.

2) Věci a materiál potřebný k µovedeni díla jsou součástí ceny díla a opatři je na své náklady zhotovitel.

Ill.
Mido plněni dáa

l) Proveceni díla a jeho předáni oSednate|i bude realťováno nE)kx)zdqi dne 14 dní od podpisu smlouvy.
2) Místem prováděni díla je: Komenského 144, Újezd u Bma
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3) Zhotovitel je povinen práce přerušit na základě mzhodnuti obpdnatde a dále v případě, že zjisů pR prováděni díla
skryté překážky znemožňujici µt'o provedeni dohKxjnutým způsobem. Tuto skutečnost je zhotovřtel povinen
oznámit bezodkladně, nekx)'dqi do tři kalendářnich dnů objednatdi a ON strmý uzavřOu dohodu o změně
provedení díla a podmink&h jeho provedeni. V případě přerušeni přací, z důvodů uwdených v první větě tohoto
ustanovení, sezhotovitel nedostává do pMleni s Nněnim svých závazků.

4) Zhotovitel se zavazuje, že úpmvu lhůty plněni bude uplatňovat powe v případě, že z důvodů výše uvedených
nebuóe techrňcky možné dlb dokončit ve lhůtě smluvené, Zhotovitel se zavazuje, že i v těchto případech vyvine
maximální úsilí k dodržení původní lhůty pro dokorčeni díla,

N.
Splatnost a platební místo

Cena díla

l) Účastníci dohodli cenu za zhKjtoené dlb pcdle této smlouvy ve výši: 55 000 KČ + DPH v platné 8azbě.

2) Smluvní strany berou na vědomí, že zaplacením ceny díla se rozumi připsáni částky cdpovidajicí ceně cila včetně
DPH na účet zNtovitek č. 101306200215500

J) O*dnate| se zavazujetub cenu zaplatit do 10 pracovních dnů od podepsáni pkdávaciho µdokolu k dílu.
4) Cena díla je uPcinána jako cena konečné s přihlédnutím ke všem před®k|ádaným nákladům zhotovkle. Cena

díla může být změněna se souhlasem obou účastníků smlouvy.

V.
Práva a povinnosti zhotovitele

l) Zhotovřtel se zavazuje pmvést dílo včas dle půkynů objednatele, provést jej sodbomou péčí a pkdat dlb ve lhQ&
doh«inuté v ČI. ||| odst. l) této smlouvy bez vad a nedodělků, ZhotMd je oprávněn k pmvedení díla či jeho m
sjednat tkti oxibu. V takovém případě odpQvÍdá ®jednateli jakQ by ¢ÍĹQ prováděl sám,

2) Zhotovřtel je povinen vyžádät si od objednatele před započetím díla veškeré infomace, které potřebuje pm řádné
zhotovení díla.

3) Zhotovňel sníží dhkost ve zdivu přístípjem ATMOSAN v přízemí do 5% a v sudenénnich prostoíách do 7% vlhkosti
ve zdNu do 1-3 let. Doba odvlhčení závisí na rozsahu poškczení a na vysoušeném makňálu.

VI.
Práva a povInno© objednatde

l) OKednatE| je povinen poskytovat zhotovdeii součinnost potřébnou pm řádné zhobvení díla, zejména mu včas a
řádně předávat potřebN podklady, umožnit zhotoviteli přistup do o*ktu za účekm zNtoveni díla a poskytnout
zhotontdi všechny potřebné irrbrmace v souvislosti se zhotovením dia.

2) Objematel se zavazuje na Sv* náklady nejpozději k terminu zahámí díla zajistit pro potřebu řádného pmvedeni
díla trvalý pňvtxi dektňcké energie (22(P230 V, Hz) pkj cebu dobu ptováděnl díla, jakož i m dobu jem
existence. Napojeni pmwdeného díla systému ATMOSAN na přívod ekktňcké energie je nezbytnou pcdmínkou
jeho řädrléhQ fungováni,

3) %ecnatel pmhlašuje, že byl zhotovitelem seznámen se zákkdními geofyzkálními pňncipy funkce díla, které k
předmětem této Mouvy. objed%tel byl mvněž přéd uzavřénim této smlouvy důkladně zhotcMtelem seznámen s
tzv ,mamäem k obsluze a údržbě pňstnoje atmosan®. 0týednatei prohlašuje, že tomuto manuálu pomzuměl a
je připraven po dobu žNotnosti díla plnit veškeré pokyny a poQnnosú kteíé jsou vtomto manuálu obsažmy.

2



4) Objednatel µDh|ašuje, že je opcávněn z titulu dastnického přává, práva odpwídajiciho věcnému bňemeN,
užívacího nebo jinéhkj práva ä, Ze je nadán plnou moci cd osoby, jež takové právo má, k tomu, aby přístroj
ATMOSAN® byl umístěn v místě prováděni uvedeném v a. lllcdst. 2) této smlouvy.

5) Objednatel je oprávněn pověňt třetí osobu k převzetí díla po dodávce a montáži dektro-fýzikálního systému
ATMOSAN®, kvýjádřeni souhlasu s výsledky měřeni při dodávce a montáži &ktro-fyz|ká|nim systému
ATMOSAN®. O termínech konáni Hnothých úkonů uvedených vpkdchozí větě však musí být iríbrmován
výlučně objednatel, at' již telefonicky či písemně. Náskdná účast třetí osoby u jednotlivých úkonů pak pkdstavuje
uděkni plné meči objednatelem této třetí osobě ktomuto úkonu, Tato třetí osoba o*dnatek u tohoto úkonu
zastupuje v rozsahu, jako by objednatel jednal osobně.

6) C'bjedriatel je povMen zajstit podmínky pro řádný provoz díla, tzn. odstranit ve&eré mechanické závady a průsaky
do stavby, zatěkáni apoa. Podmínkou řádného fungováni díla je hydmizolaoe stavby a je4i to možné, odvedeni
vody ze stavby. V případě nepnovedeni těchto techndcých úprav dochází kpodpoře vzliráii do konstřukce domu a
dosáhnutí odvlhčení je nánočnějši.

n a*dnate| prohlašuje, že bý obeznámen zhotovitelem o nutno$tl upiavd poškozené omítky a bylo mu doporučeno
NlŽit sanační omítku Atmosan.

8) O*dnate| je povinen písemně (emailem) vyzvat zhotovitek k přeměřeni vlhkcsti stavby, a to v tmínu od 24 do
26. měNco od dne protokolámiho převzetí díla. Smluvní strany si dohodly cenu za přéměřeni 2.000,- KČ vC. DPH
a 12,- KCI km vC. DPH ze sda zhotovřtek do bydliště objednatele.

9) V případě, že po přéměření vlhkos6 stavby dle odst. 8 bude zjštěna vlhkost stavby snížená o Mně než 50% opmti
původní naměřené hodnotě přéd instalaci díla, je dýednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a požadovat
vráceniceny díla ponižeN o amortizaci ve výši 20% a zámveň je povinen dlb vrátit zhotoviteli.

IQ) Pokud objednatel nesplní povinnost dle odst. 8, tzn. nevyzve a neumožni zhotovdeli přeměřeni v|hkost|, jeho nárok
na dstoupeni od smlouvy nevznikne.

VIl.
Sankce

l) Objednatel se zavazuje, že v případě prodkni s úhradou ceny díla uhradí zhďoviteh smluvní pokutu ve výš
0,05 %z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.

2) Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodrženi terminů zhotovováni díla dE článku Ill. odst l) této smlouvy
uhradí 0Sednatdi smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý den pmdleni. Námk na
smluvní pokutu objednateli nevzniká v případě neposkytnuú nutné součinnos6 zhotovitek k řádnému zhotoveni
díla.

3) 4istí-|i zhdovitd sktyté překážky znemžňujlcí pmváděni díla, k tuto skutečnost povinen neprodleně oznámit
objednateli a do doby odstraněni těchto překážek )ě oprávněn přerušit provádění díla a není po tuto dobu v
prodled. V tomto případě se o dobu, pk) Remu byb µováděn1 díla přerušeno, mdlužuje termín jeho dokončení,
Nedôjde-h k odstmněni pkkážky znemožňující pmvádění díla do 30 dnů od jejího oznámení objednateli, je
zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit a požadovat po o*dnateli úhradu veškerých práci provedených na díle
a smluvní pokutu ve výši 5.000,- kč,

4) V případě, že zhotovitel biňe nucen pMušit práce na díle déle jak na 30 dnů, z jiných důvodu na straně
oSednatek než jsou uvedeny vodsl. 3 tOhOtO ČI., je zhotovitel oprávněn ®stoupit od smbuvy a požadovat po
objednateli úhradu veškerých přací provedených na dík a smluvní pokutu ve výši 5.000,- KČ, Za důvod pro
přenišenl prací se mj. rozumli neposkytnutí součinnosti k ptovedeni díla na straně o*dnatekL

5) Právo objednatele či zMtovňeb na smluvní pokutu dle výše uvedených ujednání jim nebráni, aby vedlo toho
uplatnili též právo na náhradu vznikk škody.
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VIII.
Předáni a pčevzdi díla

l) Zhotovitd je povinen po pmvedení díla vyzvat objednatde k jehQ převzetí. OSednate| se zavazuje poskytnout
zhotc.viteli náležitou součimost pii předání a převzetí díla. V pňpadě, že se objednatd k pkvzeti díla nedostaví, je
povaZováno za

2) Nebezpečí škody na dík přechází na oojednateE okamž!kem převzetí díla. Dílo zůstává do doby jeho úplného
zaplaceni vlastndvim zhotovřtele

3) O přévzeti díla sepíši účastnici smlouvy přédávaci protokol. Kmmé údajů obvyklých se v zálkle uvede zejména
přúoh a popňpadě i záznam o nutných, dodatečných prcích, které bude třeba piwést za úhradu či

bezplatně. jestliže objednatel odmítne dlb převzít je povinen uvéstdůvcdy pro které tak činí, jinak se má za to, Ze
dílo byb pkdáno ve stavu způsobilém k plněni svého účdu. Po cMranění Mostatků, pii) které objednatel odňtl
dílo převzít, se provede další přejímací řízeni v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možno k
původnímu zápisu sepsat dodatek. ve Reném objednatel prohlašuje, že dílo přébitá.

lX
Ukončení smlouvy

l) Smlouva je spíněna předáním diía na základě předávacího protokolu,
2) Odstoupit od smlwvy lze z důvcxiů stanovených zákonem či z důvodů výsbvně ujednaných v této smlouvě.

Odstoupeni od smlouvy musí mít písemnou fomu, obsahovat řádné, úplné a nezaměnitelné odůvodněni piu
odstoupeni od smbuvy a musí být pmkazatelně doručena díuhé smluvní straně. (Jánky odsOupení cd smbuvy
nastávají prvního dne následujicho pk) CIN donučeni.

3) Zhotoviteli vzNká práve na odstoupení od smlouvy v připdě, že je objednatel s úhradou čásů ceny díla uvederé
v ČI, lV, odst. 3) této smlouvy v prodleni vice jak 1 měsíc. Nárok na up|acenism|uvni pokuty dle a. VIl. odst. 1 této
smlouvy zůstává v takovém připadě zhotoviteli zachován.

4) D%e-li k odstoupeni od smlouvy, vráti zhotovňel objednateli cenu a částky za amortizaci přistroje, na účet
objedmbek, do 14-ti dni od odstoupeni od smbuvy.

X.
Zámčni dcba

l) Záruční doba činí 60 měsíců od předáni díla objednateli.

2) Záruka se nevztahuje m vady, které byly způsobeny neodt)omým zacházenm objednatek nebo jim pověřeného
provozovatele a v nedcdätečné údržbě a na vady způsobené živdnými poh'omami či vyšší mocí a na vady díla
způsobené násilným poškozením,

3) Objednatel je povinen připadné valy bez zbytečného odkladu po jejkh zjištěni písemně neklamovat u zhotovitele s
näežitým popisem vady a jejího pmjevu.

4) Zhotovŕtel poskytuje trvalý, doživotní pkcený servis k instalovanému přístroji atmosan®.

XI.
Mimosoudní řešeni mřebitelských 9porů (adr)

v případě, že z této smíowy dojde mezi smluvními stranami ke vzniku gpotkbitelském sporu, kteíý se nepodaří
vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebřtd podat návrh na mimosoudní řešeni takovéK určenému suSektlj
mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kletým je Česká obchodní Inspekce, Ústřední inspektorát - oddäem'
ADR, Štěpánská 15, 120 00 Prdia 2, Email: ädr@coi cz, web: ágr coi,Cz
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XII.
Doložka platnosti právního úkonu objednatele

Ze strany objednatek byl dodržen postup ve smyslu ustanoveni § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízeni). Zňzeni všech pcximínek uvedených ve smlouvě o dílo bylo schváleno Usnesenkn na 118. zäsedáni rady
města Újezd u Brna ze dne 29. 3. 2021.

XIII.
Závěräná udanoveni

l) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Smluvní strany pmhlašuji, že se
s obsahem smbuvy řádné seznámily, že býa sepsána dk jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednánav tisni a
za nápadně nevýhodných podmínek

2) Tato smlouva se řidl ptávním řádem České republiky, a to z«ména ustanovením § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3) Tab smbuva je vyhotovena ve dvou oňginäech, z nthž každá ze smluvních sÚan obdrZi po jednom,
4) Smluvní strany výsbvně prohlašuji, že souhlasí se zveřejněnim textu této smlouvy v plném íozsáu na mbových

stránkách města Újezd u Brna.

V Horažďovicích dne 19. 4. 2021 V %zděu Bmadne 19.4, 2021

AT
M

'J
zhotovitd obj

664 5
OKRE

r
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