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Věc: Zve ejnění smlouvy o dílo

oprava oken a související stavební práce- budova Nová Byst ice

Vybraná firma: Sanoplastic

Vysoutěžená cena : 444947,-Kč

Sjednaná cena (viz. smlouva o dílo): V první fázi (do konce r.2014) 302481,-Kč

V druhé fázi (během r' 2015) 142466,-Kč,

Uvedené ceny jsou vč tně DPH.

Mate ská školuZákladní škola
a Praktická škola

V Jindrichově Hradci: 22.1 0.2014 Jíndfi ch v Hradec, Jarošovská l |25 lTI

IČ: 608 16 848 tel.: 384 36l

Mgr. Petr Kubeš, edite! školy

P íloha:

Smlouva o díIo



č. 82l20I4

Uzavrená n íŽe uvedeného
obchodního zákoníku.

l.Zhotovitel:

dne, měSíce a roku Ve Smyslu príslušn ch ustanovení

SANO plastic
Pavel Sassmann
Velk Ratmírov 80
377 01 J Hradec
lČo: 70538026
DlČ'. CZ59070B 1037

MŠ ,zš a praktická škola
Jarošovská 1125lll
377 01 J.Hradec

lll.
Doba plnění

1 . okn a a dvere dle rozpisu budou dod ány v termínu:

2.objednatel je povinen ve lhutách podle odst.1 díIo od zhotovitele

2.Objednatel:

tel/fax :

lČo:
38436 1932

608 1 6848

t.

P edmět plnění
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazu rovést smluvené dílo ro obi dnatele s ecifikované v odst.2

této smlouvy na stavbě.
objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu sjednanou touto smlouvou.

2. Dílem se ve smyslu této smlouvy rozumí dodávka a montáŽ d evěn ch oken v rozsahu dle

p edloŽeného rozpisu, kten je nedílnou součástítéto smlouvy azakázkovych listťt s p esnou

specifikací v robkťr, které jsou také nedílnou součástí této smlouvy.
g'poxuo není na zakázkovych listech určeno jinak, rozměry se rozumí vnější rozměry včetně

zárubní u dve í.

ll.
opat ení věcí pot ebn ch k provedení díla

1.Zhotovitel se zavazuje, Že na svťrj náklad opat í věci, zaízení a materiál pot ebné pro dokončení

díla podle čl.l. odst. 2 této smlouvy.
2.Náklady spojené s opat ením věcía zaízeni podle odst. 1 jsou zahrnuty v ceně za provedenídíla
podle čl.lV.

tel.606 1151460
tel./fax: 384 361 714

5-7 tÝd n ťt

prevzít. Vlastn í mo ntáŽ bude

provedena v termínu po dohodě obou stran.

b. oo;eonatel zajistí stavební p ipravenost pro montáŽ jednotliv ch prvk a p i dovozu na místo

určeníjejich vyhovující uskladnění. V pr běhu montáŽe bude postupně uvolliovat místnosti dotčené

stavebními ripravami tak, aby byla zajištěna plynirlost montáŽních prací'



lv.
Gena za provedení díIa

1 . celková cen a za zakázku včetně DPH činÍ:
1a) Dohodnutá cen a za dodávku v robkťr činí:

1b) Dohodnutá cen a za montáŽ ciní'.

1c) Dohodnutá cen a za dopravu činí:
1 d) Dohodnutá cen a za parapety čin í:

1e) Dohodnutá cen a za likvidaci činí:
1f) Dohodnutá cen a za zednické práce činí:

Gelková cen a bez DPH činí:
2. K ceně dle Est.1a,b, C bude pripočteno DPH

DPH 21o/o

3. o predání a prevzetí díla Se Sepíše protokol podepsany oběma

4. Je-li objednatel v prodlení s prevzetím díIa, nebo príslušné části

priměrená okolnostem k uchování díIa nebo jeho príslušné části a

náklady spojené s rádnym zabezpečením díla.

5. Zhotovitel je oprávněn príslušnou část díla zadrŽovat, dokud mu

302 481,00 Kě
183 754,00 Kč
25 906,00 Kč

1 000,00 Kc
17 205,00 Kč
2 096,00 Kč

20 023,00 Kč
249 984'00 Kč

v souladu s platnymi danovymi predpisy:
52 497,00 Kč

3' Smluvní strany se dohodly, Že vzhledem k reáln m finančním moŽnostem školy bude realizována

oprava oken pouze na části budovy. Dohodnutá cena je uvedena v odstavci lV/1 této smlouvy
V.

Platební podmínky
1. Podkladem pro zaplacen í ceny za provedení díla podle čl.lV této smlouvy je da ov17 doklad -

faktura vystavená zhotovitelem po p edání zhotoveného díla podle čl'lll. Celková faktura je splatná

prvníden p izapočetí montáŽí. Termínem splatnostise rozumídatum odepsání zljčlu'
2. Faktura musí obsahovat náleŽitosti dle zákona o DPH.

3. Do doby riplného zaplacení faktur dle odst.1 a 2 jsou veškeré v1irobky v plném vlastnictví

zhotovitele.
4. objednatelje povinen splatnou fakturu uhradit v hotovosti zhotoviteli, nebo p evodem na čet

zhotovitele č. 4oooo'12392t794o Veden u Sparkasse, pobočka J'Hradec.

1. Zhotovitel je povinen dodat

vl.
Místo a zp sob p edání a p evzeti díla

věci, které jsou predmětem díla, V ffinoŽství, jakosti, provedení a době,

listy, které jsou nedílnou Součástí této Smlouvy.jeŽ určuje čl.l, lll a zakázkové
2. objednatel je povinen díIo
čl.I a lll.

prevzít v místě objednatele a V dobé vzájemně dohodnuté , jeŽ určuje

Smluvními stranami.
díIa, ffiUsí zhotovite! učinit opatrení
násled ně Vyučtovat priměrené

objednatel neuhrad í priměrené

náklady, jeŽ zhotoviteli p i tom vznikly.
o. ooiéonatelje povinen umoŽnit pracovník m zhotovitele ádné provedení montáŽe díla, zajistí na

sve nártady zdroj elektrické energie 22OV' p ístup ke zdroji vody a sociálnímu zaízeni. Další
p ípadné podmínky montáŽe uvede objednatel v protokolu o p edánístaveniště.

7. bn;eonatel proirlašuje, Že na smluven rozsah dodávky má dostatek finančních prost edkťr a Že

zaJrstr u piistíu o íslušného stavebního adu a v dostatečném termínu platné stavební povolení, p ípadně

ohlášen í stavebn ích Úprav.

vil.
Vlastnické právo k zhotovovan m věcem a nebezpeěí škody

1. Nebezpečí škody na dodávan ch věcech a vlastnické právo k nim p ejde na objednatele okamŽikem

jejich p evzetíobjeánatelelm na stavbě v souladu s čl' Vl této smlouvy. P i p edání dokončeného díla

bude objednatel seznámen s uŽíváním a drŽbou v1irobktlt'

2. Je-li objednatel v prod.lení s p evzetím zhotoven ch věcí, p echází nebezpeěíškody na dodan ch

věcech ná objednatele v době, kdy mu zhotovitel umoŽnil s nimi nakládat a uŽívat je.

g. Št<oda na dodan ch věcech, která vznikla po p echodu jejího nebezpečí na objednatele, nemá vliv

na jeho povinnost zaplatit za provedení díla, ledaŽe ke škodě došlo v d sledku porušení povinnosti

zhotovitele.



vllt.
Vady díla

l. objednatel je povinen si při předání dílo nebo jeho příslušnou část řádně prohlédnout a případné

vady vytknout zhotoviteli v protokolu o předání a převzetí díla'

lx.
odpovědnost za vady díla.Záruka za jakost

1' Za vadu,jeŽ vznikne po předání díla nebo jeho příslušné části objednateli, zhotovitel odpovídá,

jestliŽe byla způsobena porušením jeho povinnosti.
-2. 

Záruční doba na výrobek činí60 měsíců, na montáŽ 18 měsíců. Zhotovitel neručí zavady
zapřičiněné nevhodným uŽíváním a údrŽbou výrobků V rozporu s doporučením zhotovitele.

3. objednatel je povinen případné vady vytknout u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy

je zjistil.
4. V ostatním platí ustanovení občanského zákoníku v platném znění.

x.
Smluvní pokuta

1. Pro případ prodlení objednatele s převzetím díla nebo jeho příslušné části si smluvní

dohodlv smluvní pokutu ve výši o,1o/o kaŽdý den prodlení. objednatel však není povinen
strany
smluvn í

pokutu zaplatit, jestliŽe prodlení s p evzetím díla nebo jeho p íslušné části nezavinil.

2' Smluvní pokuta - penále p i neuhrazení faktury činí první t den 0,05%, druh17 a t etí t den o,1o/o a

dále 1% z fakturované ceny za den.

xl.
odstoupení od smlouvy

1. Zhotovitelje oprávněn od této smlouvy nebo její p íslušné části odstoupit, jestliŽe objednatel

zatajilskutečnostirozhodné pro montáŽ a následné bezrizikové užíváni v robkt3t.

xll.
Závěreéná ustanovení

1. Ve věcech neupraven ch touto smlouvou se p imě eně ouŽijí ustanovení zákona

č.8gt2o12 Sb', občansk zákoník v platném znění.

2. Účastnícitéto smlouvy prohlašujía stvrzujísvymi podpisy, Že tuto smlouvu uzavírali ze své v le,

svobodně a vážné, že ji-neuzavírají v tísni ani zajinak nápadně nev hodn1ich podmínek' Že si ji

pred podpisem ádně p ečetli a jsou srozuměni s jejím obsahem'

3. Taio smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech , z nichžjeden obdrŽí objednatel a druh

zhotovitel.

V Jindrichově Hradci dne .)z -@ " b4 ?
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Mate ská škola\ Zakladní škola
a Praktická škola )

Jínd íchriv l{radec, Jarošovšká l lLs lII
IČ: 608 16 84$ t l,i 3g4 961 933

za ob1ednatele



cenová nabídka číslo: 82t20I4

,No plostíc
el Sassmann

,lkÝ Ratmírov 80

77 A1 J. Hradec
l'el. 606 151 460 tel./fax: 384 361 714

Adres a zákaznika: Ms,zs a praktická škola
Jarošovská 1125lll
377 01 J.Hradec

Tel./fax:
!Čo:
DlČ:

Vážená paní, váženy pane,
zasíláme Vám cenovou nabídku na d evěná okna dle Vaší poptávky.

Barevné provedení: barva č.10 Montáž: ano - demontáŽ
Ty ) zasklení: K-1 .1 Doprava: ano

Datum: 1 5. ríien 2014 Dodací Ih ta: 5-7 trídnťt

Adresa staveniště: Svermova 330 N. Bystrice

Pozice Sí ka Vi ška Počet ks Cena ks Gelkem Poznámka
1 1070 17 40 5 10 441 ,00 Kč 52 205,00 Kč iednokr.OSP fix

2 107 0 1540 9 603,00 Kč Kč iednokr.OSP T poutec

3 570 880 4 757,00 Kč Kč iednokr.oSP dubová kťrra

4 1 030 1210 10 003,00 Kč Kč dvoukr.OSP
5,7 1430 17 00 2 13 749,00 Kč 27 498,00 Kč trÍkr.oSL,oSP poutec as.T

6,12 1 080 17 00 4 10 286,00 Kč 41 144,00 Kč iednokr.OSP fix

8 1700 1260 1 15 376,00 Kč 15 376,00 Kč dvoukr.OSL,OSP
I 17 40 1290 1 15 620,00 Kč 15 620,00 Kč dvoukr.OSL,OSP
10 1120 1700 2 10 545,00 Kč 21 090,00 Kč iednokr.OSP poutec

11 1 080 1 550 9 762,00 Kč Kč iednokr.OSP T poutec

12 500 890 4 616,00 Kč Kč iednokr.oSP dubová kťrra

1 10 821 ,00 Kč 10 821 ,00 Kč drevěná okapnice
Kč _Kč
Kč _Kč
Kč Kč
Kč -Kč
Kč _Kč
Kč Kč
Kč Kč
Kč Kč
Kč Kč

Dodávka plast. v robk
Parapety
Likvidace
Zednické práce
MontáŽ - demontáž
Doprava
Celkem bez DPH

Gelková cena včetně 21% DPH

183 754'00 Kč
17 205,00 Kč
2 096'00 Kč

20 023,00 Kč
25 906,00 Kč

1 000,00 Kč
249 984'00 Kč

302 481 ,00 Kč

Vaše další dotazy rádi zodpovíme na v1iše uveden ch telefonních číslech' nebo Vám poŽadované
informace poskytneme osobně na v še uvede:é adrese.

Doufáme, Že Vás naše cenová nabídka zaujala a těšíme se na spolupráci s Vámi'

S pozdravem

15.ríjen 2014V Jindrichově Hradci

Pavel Sassmann



Genová nabídka číslo:

;{o plostíc
'l Sassmann

<1i Ratmírov 80

f U J.Hradec
el. 606 151 460 tel./fax: 384 361 714

Adresa zákazníka: Ms'zs a praktická škola
Jarošovská 1125lll
377 01 J.Hradec

Tel./fax.
lČo:
DlČ:

Vážená paní, váženy pane,
zasíIáme Vám cenovou nabÍdku na d evěná okna dte Vaší poptávky.

Barevné provedení: Montáž: ano _ demontáŽ
TV p zasklení: K-1 .1 Doprava: ano

Datum: 23.záí 2014 Dodací lhuta: 5-7 t dnťt
Adresa staveniště: /(ASvermova 330 Nová Byst ce

Pozice Sí ka V ška Počet ks Gena ks Celkem Poznámka
1 1070 17 4A 5 10 441 ,00 Kč 52 205,00 Kč jednokr.OSP fix
2 1070 1 540 3 9 603,00 Kč 2g 909,00 Kč jednokr.OSP T poutec
3 570 880 1 4 757,00 Kč 4 757 ,00 Kč jednokr.oSP dubová kťrra
4 1 030 1210 1 1 0 003,00 KČ 1 0 003,00 Kč dvoukr.OSP

5,7 1430 17 A0 2 13 7 49 ,04 Kč 27 499,00 Kč dvoukr.OSP fix
6,12 1 080 17 00 6 1 0 286,00 Kč 61 7 16,00 Kč jednokr.OSP fix

8 1700 1260 1 15 376,00 Kč 1 5 376,00 Kč tríkr.oSL,oSP
9 17 40 1290 1 '1 5 620,00 Kč 15 620,00 Kč tríkr.oSL,oSP
10 1120 17 00 2 10 545,00 Kč 21 090,00 Kč jednokr.OSP fix
11 1 080 1 550 1 9 762,00 Kč 9 762,00 Kč jednokr.OSP T poutec
12 500 890 1 4 616,00 Kč 4 616,00 Kč jednokr.oSP dubová k ra

1 14 57 0 ,00 Kč 14 570,00 Kč drevěná okapnice
Kč Kč
Kč Kč
Kč Kč
Kč Kč
Kč Kč
Kč Kč
Kč Kč
Kč Kč
Kč Kč

Dodávka plast. vyrobkŮ
Parapety
Likvidace
Zednické práce
MontáŽ - demontáž
Doprava
Celkem bez DPH

celková cena včetně 21% DPH

266 022,00 Kč
29 399,00 Kč
3 324,00 Kč

29 835'00 Kč
38 156'00 Kč

1 000,00 Kč
367 725,00 Kč

444 947,00 Kč

Vaše další dotazy rádi zodpovíme na v1iše uvedeny7ch telefonních čÍslech, nebo Vám poŽadované
informace poskytneme osobně na v1iše uvedené adrese.

Doufáme, Že Vás naše cenová nabídka zaujala a těšíme se na spolupráci s Vámi.

S pozdravem

23.zárí 2014

Pavel Sassmann pavel
Velk Ratmírov

lč: 705 38 026,

Sassmann
80,1377 U J. Hradec
DIG: CZ.5907081037

714

V Jindríchově Hradci

:606 Í51 460


