SMLOUVA O DÍ LO

vchodové dveře
(dálejen ,,Smlouva")
evidenění č í slosmlouvy

: 59

5

l

0064082412022

kterou ní ž euveclené lro dne, měsí ce a roku, za podmí nek a v souladu s ustanovení m § 2586 a násl.
zákona ě, 89l20l2 Sb,, Obč anský zákoní k, ve znění pozdějš í ch právní ch předpisů , uzaví rají

Střední zdravotnická š kola a Vyš š íodborná š kola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20
I Č : 00640824
sí dlem Soudní 2016,288 02 Nymburk
bankovní spojerrí : Č eská spořitelna, a.s.,
zastoupená: PhDr. Dagmar Sitnou, PhD., ředitelkou š koly
(dále jen,,Objednatel")

a

Miroslav Dvořák
I Č :61909169

(dálejen ,Zhotovifur')

(Zhotovitel a Objednatel dáleté ž spoleěně jako ,§mluvní struny" nebo kaž dý jednotlivě jako

,§mlavní

stranaoo)

e

č lánek l.
ú č elSmlouvy
1.1

'fato smlouva se uzaví rá za ú ěelem realizace zakázky malé ho rozsahu na výrobu a montáŽ
vchodovýclr dveří s názvem ,rVchodové dveře" (dále jen ,,Veřejná zakázka") vyhláŠ ené
Objednatelern jako veřejnýrn zadavatelem, pro nělrož byla jako nejvhodnějš í rrabí dka vybrárra
nabí dka zhotovitele.

Zhotovitel se zavanlje k provedení dí la ,,Vchodové dveře" podle projektové dokunrentace a
cenové nabí dky, které tvoří pří lohu té to smlouvy a byly souěástí nabí dky Zhotovitele podarré v
rámci zaďávací ho í í zenína předmět dí la.
1.2

Zhotovitel prohlaš uje, ž e je drž í telem vš ech potřebných oprávnění a povolení lt realizaci
předmětu veřejné zakázky a ž e disponuje vybavení m, zkuš enostmi a schopnostnri potřebnými
k vč asné a řádné reďrizaci předmětu té to smlouvy.

1.3

Zhotovitel dále prohlaš uje, ž e před podání m nabí dky na plnění veřejné zakázky realizované
touto smlottvou prověřil, ž e předlož ené podklady týkají cí se předmětu smlouvy nemají zjevné
vady a nedostatky, neobsahují nevhoclná řeš ení , materiály a teclrnologie, a Že dí lo je tak
mož lro realizovat za jí m nabí dnutou smluvní cenu uvedenou v ělánku I V. té to stnlouvY.

č tánet< I I .

Předmět smlouvy
2.I

je povinnost Zhotovitele prové st dí lo spoč í vají cív realizaci výměny
vchodovýclr clveří ve Střední zdravotnické š kole a Vyš š íodborné š kole zdravotrrické ,
předmětem Smlouvy

Nymburk, Soudní 20_dle projektové dokumentace, která byla souč ástí zadávaci dokumentace a
ekologické odstranění odpadů vzniklýclr pr'i té to č irrnosti v sí dle Objednate| e. Přecl zapoČ etí rn
prací Zhotovitel zajistí prostor stavby a prostor š koly tak, aby bylo v co největŠ Í rní ře
zabráněno pronikání praclru

a

neěistot

ze stavebrrí č innosti do prostor Š kolYa

bYla

zab ezp eé ena bezpeč rro st ž áI < ů a zaměstnan cť r š ko ly.
2.2

je tecly povinnost Zliotovitele prové st dí lo_clle pož adavkŮ Objednatele
stanovených clále vté to Srnlorrvě a vyplývají cí ch zprojektové dokumentace ato ř'ádrrě, bez

Přednrěter,r Srnlouvy

vad a rredodělkti, ria svů j náklad a rrebezpeč í .
2.3

Zlrotovitel prolrlaš uje, ž e vypracoval cenovou nabí dku na Dí lo ť rplrrě a beze zbYtku a Ž,e
provedl kontrolu souč tů jednotlivých polož ek soupistt prací . Jeho nabí dka obsalruje vŠ echny
rnateriály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné ke zhotovení DÍ la. Vznikrre-li v
prů bělru provádění Dí | a potřeba doplnit snrlouvu o Dí lo o dalš í materiály, práce postupy a
teclrrrologie nese toto navýš errí Zlrotovitel. Pouze v pří padě, ž e jejich Potřeba vzrrikla
v dů sledku okolností , které Objednatel jednaií cí s rrálež itou pé č ínemohl předví dat, postuprrje
se poclle zákona ě.I 34l2016Sb., o zadávání veřejnýclr zakáze| < , v platné tn zné nÍ ,(dále je
ZZvZ). Postr.rp pro zadávání clodateč nýcli prací je stanoven v č ásti 4.8 té to smlouvy. Existenci
těclrto olcolností prokazuje Zhotovitel.

2.4

Souěástí Dí la jsou i práce v té to smlouvě výslovně nespecifikované , které vš ak jsou k řádné mu

provedení

Pí la nezbytné a o kterych Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a

zkuš enostem

měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací vš ak v ž ádné m pří padě nezvyš uje cenu Dí la.
2.5

Předmětem té to Smlouvy je dále povinnost Objednatele zaplatit Zhotoviteli za řádné a věas
provedené Dí lo cenu ve výš i azapodminek stanovených v ěl. 4 té to Smlouvy.

č lánek I I I .
Doba a mí sto plnění
3.1 Dí lo btrde provedeno:
Termí n dokonč ení dí laje nejpozději do 30.11.2022,

3.2 Zhotovjtel mů ž edokonč it dí lo před sjednanou dobou,
3.3 Objednatel připouš tí mož nost dohody

o přiměřené m prodlouž ení doby plnění , pouze v

těchto

pří padech:

-

Dojde-li běhern výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na ž ádost Objednatele, tyto budou mí t
vŽdy pí semnou formu. Změnazávazku.ie mož ná pouze postupem v souladu se ZZYZ,

-

Nebude-li rnoci Zhotovitel plynule pokrač ovat v prací ch z jaké lrokoliv dť rvodu na straně
Objednatele; za okolnosti na straně Objednatele se považ ují i pří padná opatření stanoviska č i
rozhodnutí orgárrů státní správy, v dů s| edku kterlých se navýš í objem praci a dodávek oproti
předpokladu stanovené m v projektové dokumentaci, to vš e za předpokladu, ž e taková rozhodnutí ,
opatření Č i stanoviska nebudou vyvolána ěinností ěi neěinností Zhotovitele,

-

Zásahu tzv, vyš š ímoci,

3.4 Změna termí nů p| nění

je

mož ná pouze

zrněny závazku ve smyslu § 222

v pří padě, ž e taková změna nemá charakter

podstatné

ZZYZ.

3,5 Mí stem plnění předmětu p| nění dí la je Střední zdravotnická š kola a Vyš š íodborná š kola
zdravotnická, Nymburk, Soudní 20. (dálejen ,,Mí sto ptnění "), v rozsahu uvedené m v projektové
dokumentaci.

č lánek I V.
Cena a platební podmí nky

4.1

Celková aena za realizaci Dí la dle ěl. 2.1 té to Smlouvy byla stanovena nabí dkou Zhotovitele
podanou v rámci zadávacihoí izeninaVeřejnou zakázku a ěiní 208 119 Kě (dále jen,,Cena"),

je

stanovena pro celý rozsah předmětu plnění té to Smlouvy jako cena koneč ná, pevná
a nepřekroěitelná po celou dobu realizace Dí la. V Ceně jsou zahmtlty veš keré náklady Zhotovitele

4,2 Cena

na reatizaci DÍ la, tedy veš keré práce, dodávky, služ by, poplatky, qýkony a dalš í č innosti nufiré
pro řádné splnění předmětu té to Smlouvy.
4.3

Cenu je mož né zmé nit ěi překroč it pouze v pří padě změny pří sluš ných právní ch předpisů
upravují cí ch \ ďš i DPH (v takové m pří padě bude ú ětována DPH ve v} š i platné k datu uskuteěnění
zdanitelné ho plnění ) nebo v souladu s č l. 4.8.

4.4 Cena bude Zlrotoviteli hrazena bezhotovostní rn převodem v č eské měně nazákladé faktury, po
ukonč ení prací a řádné m předání dí la.
4.5 Faktura bude obsahovat nálež itosti daňové ho a ú č etní hodokladu podle zákona é .56311991 Sb.,
o ú č etnictví ve
, znění pozdějš í clr předpisů , azákonaě.23512004 Sb., o dani zpřidané hodnoty, ve
zné ni pozdějš í ch předpisů , (edná se předevš í m o označ ení faktury a jeji ěí slo, obclrodrrí
firmulnázev, sí dlo a I Č O Objednatele, předmět Smlouvy, bankovní spojení , fakturovanou ěástku
bezlvč etně DPH) a bude mí t nálež itosti obclrodní listiny dle § 435 Oběanské ho zákorrí ku. Faktura
bude oznaěena evidenění m č í slemsmlouvy Objednatele (viz záhlaví té to Smlouvy). Souěástí

faktury je Objednavatelem odsouhlasený soupis provedených prací . Bez tohoto soupisu je faktura
neú plná.

4.6 Objednatelje oprávrrěn vrátit fakturu do konce doby splatnosti, pokud bude obsahovat rresprávrré

nálež itosti ěi ú daje nebo pokud pož adované nálež itosti a ú daje nebude obsahovat vŮbec.
V takové rn pří padě se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti poč í náběŽet ode dne
doruěení opravené nebo doplněné faktury Objednateli. Objednatel není v takové rn pří padě
v prodlení .

4.7 Splatnost faktury je 30 dní ode dne její ho doruč ení Objednateli, Povinnost Objedrratele zap| atit
Cenu je splněna odepsání m pří sluš né ěástky z ú č tuObjednatele. Objednatel neposkytuje zálohy.
platby budou probí hat výhradně v Kč (CZK), rovněž veš keré cenové ú daje na faktuře budou v té to
měně.

4.8 Cerra zaDí I oje koneěná, arii jedna strana není oprávněna pož adovat změnu cerry DÍ la proto, Že si
Dí lo vyž ádalo jiné ú silí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Zhotovitel je povinen
poskytnout slevu z cerry Dí la za neprovedené práce. V pří padě, ž e se jedná o dodateČ né práce,
pů vodní cenovou nabí dkou nepředpokládané , postupuje se podle § 222 odst. 4,7 ZZYZ, kí erý
stanoví podmí nky, za kterých se dodateč né práce nepovaž ují za zmé nu závazkŮ ze smlouvy.
pokud by rozsalr dodateč nýclr stavební clr prací byl vyš š í ,než lirnity uvedené v § 222 odst. 4-7
ZZyZ,je objednatel je povirren prové st nové zadávací í í zenía po dobu jeho prů běhr-r rrepřipustit
změnu závazku z té to smlouvy.

č táneky.
Práva zvad, sankce

a odstoupení od smlouvy

6.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dí lo zátvku za jakost v dé lce 60 měsí ců , která
poěí ná běž et dnem podpisu předávací ho protokolu Objednatelem i Zhotovitelem a převzetí m Dí la.
Zátuka za jakost se nevztahuje na vady, u nichž Zhotovitel prokáž e, ž e by| y způ sobeny
Objednatelem, třetí osobou nebo rrepředví datelnou událostí .

6.2 Yady musí Objednatel uplatnit u Zhotovitele bez zbyteěné ho odkladu poté , co se o nich dozvi.
6.3 Pří padná reklamace musí být uplatněna pí semně do konce zfuvé ni doby. Objednatel je povinen
reklamovanou vadu řádným způ sobem oznaé it a uvé st, jak se projevuje. Na základě pož adavku
Zhotovitele
vady.

K

je Objednatel povinen umož nit mu v dohodnuté m termí nu prohlí dku reklamované

podané reklamaci je Zhotovitel povinen vyjádřit se pí semně nejpozději do 3 kalendářní ch

dnů ode dne přijetí reklamace. V pří padě oprávněné reklamace je povinen v té ž edobě po doruěení
reklamace zahájit bezodkladně práce na odstranění vady. Vady zjiš těné v zárvóní době se
Zhotovitel zavazuje odstranit okamž itě, pokud se strany nedohodnou jinak.

6.4 Zhotovitel nese nebezpeěí š kody na Dí le až do doby jeho ú plné hopředání apřevzeti Objednatelem
stvrzené ho předávací m protokolem.
6.5 Zhotovitel je povinen na základě připomí nek Objednatele k Dí lu, upravit a doplnit řeš ení Dí la.
Budou-li po předání a pí evzeti Dí la zjiš těny vady ěi nedodělky, je Zhotovitel povinen odstranit je
do 14 kalendářní ch dnů od vyhotovení předávací ho protokolu, v němž jsou takové vady a
nedodělky uvedeny.
6.6

V pří padě prodlení s ú hradou faktury je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli
z dluž né č ástky ve qýš i 0,0

6,7

Y

1

5% o

lú rok z prodlení

z Ceny za kaž dý i zapoěaty den prodlení .

pí í paděprodlení Zhotovitele s provedení m Dí la dle č l. 3.1 té to Smlouvy je Zhotovitel povinen

zap| atit Objednateli smluvní pokutu ve výš i 0,2% o

zCeny zakaž dý izapoěaty den prodlení .

6.8 Smluvní pokuty jsou splatné ihned po doruěení výnv k jejich zaplacení povinné Smluvní straně.
Zaplacení m jaké koliv smluvní pokuty dle té to Smlouvy není dotěena povinnost Zhotovitele
nahradit ú jmu vzniklou Objednateli poruš ení m smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta fýká.
Objednatel je oprávněn pož adovat náhradu š kody v plné výš i bez ohledu na ujednanou smluvní
pokutu.

6.9 Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno v pí semné formě. Odstoupení m se závazek zatož ený
Smlouvou zruš uje od poěátku. ÚOi"t y odstoupení nastávají okamž ikem doruěení odstoupení od

Smlouvy Zhotoviteli. Odstoupení od Smlouvy se nedo!ýká práva na náhradu š kody vzniklé ho
z poruŠ enísmluvní povinnosti, práva na zaplacení smluvní pokuty a ú roku z prodlení , pokud již
dospěl, ani ujednání o způ sobu řeš ení sporů a volbě práva. Obdobné platí i pro předěasné ukoněení
Smlouvy jiným způ sobem.

č tánet VI .
závé reč né ustanovení

7.1 Tato Smlouva apráva a povinnosti zní vyplývají cí se ří dí č eským právem. Práva apovirrnosti
Smluvní ch stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou) se ří dí Obč anským zákoní kerrr
a předpisy souvisej í cí mi.
7.2 Veš keré pří padné spory vzniklé mezi Smluvní mi stranami na zák| adě nebo v souvislosti s touto
Smlouvou budou primárně řeš eny jednání m Smluvní ch stran. V pří padě, ž e tyto spory nebudou
v přiměřené době vyřeš eny, budou

k jejich projednání a rozhodnutí pří sluš né soudy Č eské

republiky.

7.3 Zhoí oví tel bezvýhradně souhlasí se zveřejnění m své identifikace a dalš í ch parametrť t Smlouvy,
vč etně Ceny v souladu s pří sluš nými právní mi předpisy.
7.4 'I ato Smlouva rnů ž ebýt měněna nebo doplňována pouze formou pí semnýclr vzestupně
č í slovanýchdodatků podepsanýclr oběma Smluvr,í mi stranami. I (e znrěnánr č i doplriění
neprovedeným pí semnou fonnou se nepřihlí ž í .
7.5

ž e některé ustanovení té to Smlouvy je, nebo se stane v budoucnu rreplatnýrn,
neú č inným č i nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno pří sluš ným orgánem, zť rstávají

V

pří paďé ,

ostatní ustanovení té to Smlouvy v platnosti a ť rč innosti, pokud zpovahy takové ho ustanovení nebo

z jeho obsahu anebo z okolností , za nic!ň bylo uzavřeno, rrevyplývá, ž e jej nelze oddělit od
ostatrií lro obsahtr té to Smlouvy. Smluvní strany se zavazují bezodkladrrě nahradit neplatI ré ,
neú č inné nebo nevymahatelné ustanovení té to Smlouvy ustanovení m jiným, které svýrn obsahem
a smyslem odpoví dá nejlé pe ustanovení pů vodní mua té to Smlouvě jako celku.

'1.6

'í ato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvní mi stranami a ú č innostipo zveřejrrění v
registru smluv dostupné m na odkaze lrttps:/ / smlouvy.gov.czl kam bude smlouva umí stěrra po
podpisu oběma Smluvní mi stranami.

7.7 Tato Smlouva je sepsána v 2 vyhotovení clr s platností originálu, znichž 1 si poneclrá Zlrotovitel
a 1 vyhotovení obdrž í Objednatel,

jejich svobodnou, váž nou, urěitou
a srozumitelnou vů li prostou omylu. Smluvní strany si Smlouvu přeěetly, sjejí m obsahem

7,8 Srnluvní strany prohlaš ují , ž
souhlasí , což

stv

e tato

Smlouva vy,jadřuje

rzují vlastnoruč ní mi podp isy.

7.9 Nedí lnou souč ástí té to Smlouvy jsou pří lohy:

-

Pří loha ě. 1: projektová dokumentace
Pří loha é ,2: cenová nabí dka
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Ob.jednatel:

Zlrotovitel:

PhDr. Dagmar Sitná, PhD.

Miroslav Dvořák
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DATUM:

č ivrtek2. é ervno2022

NÁZEV SESTAVY:

PoVRcHoVÁ ÚpnRvn:

NÁZEV PODSESTAVY:

č í stopnů vooxy:

Poč ET Ks:

1

č í slovÝrnrsu:

1l2
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liš to kolem kozet

detoilrompy

t,tĚŘí tro
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lRlAl{ l

č í sloznrÁzry:

KR Es Ll L:

Berónek

zÁrnzNí r:

DATUM:

č tvrlek 2, č erýno 2022

NÁzrv srstnvy:

povRcttovÁ tlpnnvn:
č í slopnů voory:

NÁzev poosest,qvy:
POČ ET Ks:

,|

č í slovÝrnesu:

212

27.7.?0?2

odběratel:

Dodavatell

sŠ n voŠ zdravotnická Nyrnburk

Dvořé k Miraslav

§oudní 20, 2S8 0* Nynrhurk
lČ o; ooo+ a824

tČ o: ergo9769

cenarrá nabí dka na rr,ýrobu vchodorých
dveří z masivní ho dubu dle zadání .

Materiál dub nrasiv kvalřť a plus A

52 953,-

Sklo bezpeč nostn í yrst_vené 6mm

3 8B2,-

Elektrický zámek Abloy EL 560
Ková

n

í , spojovací rnatriá

l

Řezby, zdobenl ří msy

lmpregnač ní a nátěrové hmoty

16 684,- ?

8 aaa,] .6 800,-

9 750,-

Rež ie provozu

17 B20,_

Výroba

55 480,-

Povrchová ú prava

15 750,-

Montáž
De

montáž stávají cí ch dveří

Doprava

celková kalkulace

4 500,-

4 500,-

1800,-

za&] 'Lg,-

