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Věc: Zve ejnění smlouvy o dílo

oprava kotelny- odlouěené pracoviště N.Byst ice, švermova 330

Vybraná firma: Jaromír Mitáš-lnstalatér, Hradecká 50, N. Byst ice

Vysoutěžená cena : 83 728,-Kč
Sjednaná cena (viz. smlouva o dílo): 83727,9,-Kč
Fakturovaná cena: 83

737

,-Kč

V Jindrichově Hradci: 6.9.2013
Mgr. Petr Kubeš, editel školy

P í!oha:
Smlouva o díIo

očes k krai

Smlouva o dílc 22/2073
oprava kotelny

v budově

Záklodní školy a Praktické školy v N'Bystřici

uzavřena podle $409 s následujícího obchodního zákoníku č' 513/1191sb,
ve znění pozdějšíchpředpisů

l.
Smluvní strany
Objednavatel

škola a Praktická školi
Jarošovská L255/|l Jind ichťrv Hradec
Mgr. Petr KUBEŠ
602 4r5 01-1

Mate ská

:

adresa a sídlo

jednající
telefon:
e-mail:

škol a,Základní

60816848

lČ:

DlČ:

Bankovní spoj ní:
Čislo učtu
:

Dále jen

i

,,

obiednavatel

Zhotovitel
právní forma

sídlo a adresa
jednající

:

Jaromír MlTÁš - lnstalatér
Hradecká 50 37833 Nová Byst ice

:
:

jaromír Mitáš
384 386 633 .731460330,731460331
p.

:

telefon
e- mail

:

731"460333
:

L68 L7 273

lČ:

c249042s20s

DlČ:

Bankovní spojení
ČisIo čtu

Česká spo

:

ien ,, zhotovitel

itelna a.s pob.Nová Byst

0600266339/0800

:

Dále

"

''

ice

smlouvy nebo
Uvedení zástupci obou stran prohlašují,žepodle stanov,společenské
jiného obdobného organizačníhopředpisu jsou oprávněnituto smlouvu podepsat
jiné osoby'Zhotovitel prohlašuje ,že je oprávněn provádět činnosti dle této smlouvy
podpisem smlouvy doložit '
a zavazuje se tuto skutečnost objednavateli před

ll '

Předmět smlouw, dodací podmínky
ll.

L Touto smlouvou

se zhotovitel zavazuje zhotovit objednavateli / v souladu se

zadávajícími podmínkami /.
dálejen oprava
Renovace a oprava kotelny v budově Speciální školy v Nové Bystřici l
kotelny/ / prostou
kotelny / a objednavatel se zavazujeřádně a včas / zhotovená oprava
cenu.
všech vad od zhotovitele převzít a zaplatit sjednanou kupní
čp' 330
ll.2 Místem zhotoveníje Praktická škola v Nové Bystřicišvermova ukice

lll'3

Spolu s předáním
Doba dodávky je stanovena po podpisu smlouvy do 12.7 -2oL3.
dodávky je provedení
budou předány příslušnédoklady a návody k obsluze' Součástí

díla
školeník obsluze
ll. 4

'

.

podepsán
o předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol,který bude

oběma smluvními stranami

.

fyzickým převzetím
ll'5 Vlastnicé právo k dílu přejde ze zhotovitele na objednavatele
díla objednatelem.
jakost díla v délce 35 měsíců/ pokud
ll.6 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za

doba začínáběžet ode
není výrobci technologie stanovena jiná záručnílhůta'Záruční
dne předání a převzetí díla.

lll.
Cena za dílo a platební podmínky
lll.L Sjednaná cena

je:

cena bez DPH

69.204 .- Kč.

DPH 2I%

14.532190 .- Kč.
83.727190 .- Kč.

cena celkem

veškerénáklady dodání'daně
Sjednaná cena je konečná a neju še p ípustná,zahrnuje
právními p edpisy a zahrnuje též
cla a dalšíp ípadnépoplatky stanovené platn' mi
platn' ch ke dni vystavení
školeníobsluhy v místě plnění. DPH bude ričtována dle sazeb

da ového dokladu.

Cena za provedenídíla můžeb'it změněna písemným dodatkem ke kupní smlouvě
pouze V tomto případě :
a) dojde - li ke změně předpisů o DPH
na účetzhotovitele po řádném předánía převzetídíla.
díIa.
objednavatel obdržíod zhotovitele daňový doklad / fakturu / na sjednanou cenu

lll.2 Platba bude poukázaná

lll.3 Faktura bude mít náležitosti podle obecně platných předpisů- Přílohou faktury
bude předávací protokol.

lll.4

ve výši
Na zhotovení díla bude poskytnuta objednavatelem záloha na materiál

40.000.- Kč.

tv.
Smluvní pokuty, úrok z prodlení
smlouvě,uhradí
lV. 1 V případě , že zhotovitel nedodržídobu dodávky, sjednanou v této
DPH za každý
zhotovitel objednavateli smluvní pokutu ve výši o,3To z ceny zbožívčetně
rozsahu není
den prodlení. Tím však jeho povinnost splnit dodávku zbožíve sjednaném

přiměřeně lhůtě'
dotčena a dodávku musí provést v dodatečnéobjednatelem stanové
nastanou okolnosti
Dobu dodávky je možnéupravit dohodou smluvních stran,pokud
-li výše uvedené skutečvylučujícíuskutečněnídodávky ve sjednaném termínu. Nastanou
pokuty na účet
nosti,vyzve písemnou formou objednavatel zhotovitele k úhradě smlivní

uvedenývčlánkul.
zhotoviteli úrok
lV' 2 V případě prodlení objednavatele s platbou,uhradí objednavatel
prodlení'
z prodlení ve výši o,3To zdlužnéčástky za kaŽdý den
na tom,
lV' 3 Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradípovinná strana nazávisle
zda a v jaké výši vznikne druhé straně v souvislosti s plněním smlouvy škoda'

V.
odstoupení

od

smlouvy

uveden' ch
V.1 Objednavatel i zhotovitel mohou od této smlouvy odstoupit z dťrvodťr

v zákoně

.

bude v
V.2 objednavatel mrjže od této smlouvy odstoupit téžv p ípadě, že zhotovitel
prodlení s dodáním díla v termínu stanoveném touto smlouvou nebo nedodržítechnické
parametry uvedené v dokumentaci nabídky.
v likvi V.3 objednavatelje dále oprávněn odstoupit od této smlouvy,pokud zhotovitel
rozhodnutí
daci nebo vrjči jeho majetku probíhá insolvenčníízení,vněmž bylo vydáno
byl zcela
o ripadku nákladťr insolvečníhoízení,nebobyl konkurs zrušen proto,že majetek

právních p edpis
napostačujícínebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních

'

V.4 odstoupeníje účinnéod okamžiku,kdy je dotučeno písemnéprohlášeníjedné smluvní
strany o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. V případě odstoupení od smlouvy
jsou smluvní strany povinny vrátit si vzájemné plnění.

vt.
ostatní ujednání

.

Vi' 1tato smlouva můŽe být měněna,doplňována a v odůvodněných případech ukončena
pouze písemnými a očíslovanýmidodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smlivních
stran, a to za podmínek stanovených v zákoně č.73712006 Sb, o veřejných zakázkách,v
platném znění.
Vi.2 Smluvní strany se podle 5262 odst.1 obchodního zákoníku dohodly,že se tato smlouva

Vl.3 Zhotovitel bezvýhradně souhlasíse zveřejněním své idenfikace a dalšíchparametrů
této smlouvy,včetně kupní smlouvy.
jeden obdržízhotovitel a
Vl.4 Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž
dva objednavatel.
Vl.5 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnostidnem jejího podpisu oprávněnými zástupci
smluvních stran.

za zhotovitele

za objednavatele

lt'[ate ská škola ,Zábťradrrí škola
a Praktická

Škola c

Jindrichťrv Í{radec, Jarošovská l I2511Í
tel': 384 361 932
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Mgr. Petr Kubeš

Jaromír Mitáš

