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Věc: Zve ejnění smlouvy o dílo

Malování t íd a kabinetit na pracovištíchv ul. Jarošovská a Pod Hradem

Vybraná firma: Milan Fiala- malí ské a natěračsképráce, Vajgar 679/lll,J.Hradec

Vysoutěžená cena: 65 800,-Kč
Sjednaná cena (viz. smlouva o dílo): 65 800,-Kč
Fakturovaná cena: 72 800,-Kč

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

P í!oha:
Smlouva o díIo
Zápis o dohodnutrich a uskutečněn1ich vícepracích
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Zápis o uskutečněnych vícepracích pri akci ,,malování gobelínka"

P i malování dvou místností v p ízemídošlo p i škrábání omítky k uvolnění zdivau několika
oken, které bylo pot eba doplnit a vyspravit. Tímto vznikly vícenáklady, které byli oceněny
ve vyši 7.000,- Kč a editelem Mgr. Kubešem odsouhlaseny.

Mate skií škola, Záklae]níškola
Za oďběratele a Prakrická
škola (o
_ Jin{ich v Hnlrlec, Jarošovská l 125/II

Za dodavatele

t"*

Milan Fiala

V Jind ichově Hradci

,ryČnr,W{q= tcl': 384 361 e32

Mgr. Petr Kubeš

20.7 .2013

Smlouva o dílo
Matování tříd a kabinetů v budově základní školy praktické Jarošovská tl25|!l. A základní
školy speciální Pod hradem L24ll., Jindřichův Hradec, uzavřena podle s 536 až 5 565
obchodního zákoníku č.5t3l7991 Sb. ve znění pozdějších předpisů

l.

Smluvní strany

objednavatel:
Adresa:
lčo:
Email:
Mobil:

Mate ská škola,Základní škola a Praktická škola
Jarošovská LIzslll, Jind ichriv Hradec
608L6848
z

6O24L5OLL

zastoupena Mgr. Petrem Kubešem, editelem školy
dále jen,,objednavatel''

Zhotovitel:
Adresa:
IČo:

MiIan Fiala

-

maIí ské a natěračské práce

Vajgar 679/lII., Jind ichťrv Hradec

6386728L

Email:

Telefon:

60288 6228

zastoupena panem Mllanem Fialou
DáIe je n ,,zhotovitel"

Uvedení zástupci prohlašují, že podle stanoV, zizovací listiny nebo jiného obdobného
organizačníhop edpisu jsou oprávněnituto smlouvu podepsat. Zhotovitel prohlašuje, že je
oprávněn provádět činnosti dle této smlouvy a zavazuje se tuto skutečnost objednavateli
doložit p ed podpisem smlouvy.

ll.

P edmět smlouvy, dodací podmínky

L.

2.
3.

4.
5.
6.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje zhotovit objednavateli vymalování prostor
v budově Základní školy praktické a Základní školy speciálnív Jind ichově Hradci
v souladu se zadávajícími podmínkami ádně a včas, objednavatel se zavazuje
dílo prosto všech vad od zhotovitele p evzít a zaplatit sjednanou kupní cenu.
Místem zhotovení díla je Základní škola praktická, Jarošovská 1'L25/ll., Jind ichr]v
Hradec a Základní škola speciální Pod Hradem I24/l., Jind ichrjv Hradec
Termín dodání je stanoven na 1.8. 20L3
Dílo bude p edáno odpovědnému pracovníkovi školy _ Josef Cikán (školník)
Vlastnická práva k dílu p ejde ze zhotovitele na objednavatele p evzetím díla
Zhotovitel poskytuje objednavateli záruku na jakost díla v délce 24 měsícrj

III.

Cena díIa a platební podmínky

L.

Sjednaná cena je

Cena celkem

65 800,_ Kč

Sjednaná cena je konečná a nejv' še p ípustná, zahrnuje veškerénáklady dodání, daně a
dalšíp ípadnépoplatky stanovené platn' mi právními p edpisy.

2.
3.

na

čet zhotovitele po p edání a p evzetí díla. objednavatel
obdržíod zhotovitele da ov' doklad na sjednanou cenu díla.
Faktura bude mít náležitosti podle obecně platn' ch p edpisťr.
Platba bude poukázána

N.
Smluvní pokuty, rokz prodlení
V p ípadě, že zhotovite] nedodržídobu dodávky, sjednanou v této smlouvě,
uhradízhotovitel objednavateli smluvní pokutu ve v' ši o,3%oz ceny díla včetně
DPH za každ' den prodlení. Tím však jeho povinnost splnit dodávku ve sjednaném
rozsahu není nijak dotčena a dodávku musí provést v dodatečnéobjednavatelem
stanovené p imě ené lh tě.
2. V p ípadě prodlení objednavatele s platbou, uhradí objednavatel zhotoviteli rirok
z prodlení ve v' ši o,3%o z dlužnéčástky za každ'(1den prodlení.
L.

V.

odstoupení od smlourry
objednatel i zhotovitel m žou od této smlouvy odstoupit z drjvod uveden' ch
v zákoně.
2. odstoupení je 11činnéod okamžiku, kdy je doručeno písemnéprohlášení jedné
smluvní strany o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. V p ípadě odstoupení
od smlouvy jsou smluvní strany povinny vrátit si vzájemné plnění.
L.

VI.

ostatní ujednání

L.

Táto smlouva mrjže b,t měněna, dopl ována a V od vodněn' ch p ípadech ukončena
pouze písemn1imi a očíslovanmi dodatky, podepsan' mi oprávněn' mi zástupci
smluvních stran, a to za podmínek stanoven' ch v zákoně č. L37 /2006 Sb., o ve ejn' ch
zakázkách v platném znění.

z.

Zhotovitel bezv' hradně souhlasí se zve ejněním své identifikace a dalších parametr
této smlouvy.
Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdržíobjednavatel
a druh\ zhotovitel.
Tato smlouva nabyvá platnosti a učinnosti dnem jejího podpisu opráVněn1Ími zástupci

3.

4.

Smluvních stran
Za objednavatele:

za zhotovitele:

V J.Hradci dne L5.7.20L3

V J.Hradci L5.7.2013

F{ola

pÍáso

míJÍ'{ťnuvHrodoc

Mgr. Petr Kubeš
Mate ská škola,Základní škola
a

Praktická

škola o

Jind ichriv F{radeo, Jarošovská 1125/II

IČ: 08 16 848

tel":

3M 361 932

ilan Fiala

