Smlouva číslo 68/42727227/2018

Smlouva o dílo
Objednatel:
Domov Sedlčany – Poskytovatel sociálních služeb
U Kulturního domu 746
264 01 Sedlčany
Zastoupená: Mgr. Jaroslava Kocíková, MBA, MBE
IČO: 427 272 27 DIČ: CZ 427 272 27
Akce: Oprava vzduchotechniky v kuchyni a jídelně Domov Sedlčany
(dále jen „objednatel“) na straně jedné
a
MIROSLAV KOŇAŘÍK
jednatel
xxxxxxxxxxxxxx
IČO: 431 21 080, DIČ: CZ5704030618
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)
I.
Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je dodávka a montáž vzduchotechnického systému a jeho
příslušenství do provozu na adrese U Kulturního domu 746, Sedlčany, dle CN ze
dne15.11.2018.
II.
Doba plnění
1.Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo a plnění smlouvy dokončit
v rozsahu dojednaných prací v termínu nejpozději do 31.12.2018
2.Zahájení díla je podmíněno předáním objektu před termínem zahájení prací nejpozději do
30.11.2018.
III.
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Cena za dílo
1. Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činí: 769 926,- Kč bez DPH
K této ceně bude připočítána daň dle zákona o DPH. Tato cena je neměnná a konečná.
„Zhotovitel“ se zavazuje tuto cenu dodržet.

IV.
Platební podmínky
1.Cena za předmět plnění bude „objednatelem“ hrazena v české měně a na základě daňového
dokladu-faktury po řádném a včasném dodání a převzetí dodávky požadovaného předmětu
díla včetně všech komponentů. Doba splatnosti faktury je 21 kalendářních dní.
2.Veškeré náklady, které vzniknou „zhotoviteli“ nad rámec této smlouvy jsou plně v režii
„zhotovitele“. „Zhotovitel se zavazuje je neprodleně je oznámit „objednateli“.
3. Náklady nad rámec této smlouvy mohou být „zhotoviteli uhrazeny, pouze pokud takové
náklady „objednatel“ uzná jako oprávněné.
V.
Sankce ze smlouvy
Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že objednatel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve
výši 0,1 % z ceny díla za každý den v případě prodlení s úhradou faktury a to z neuhrazené částky.
Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve
výši 0,1 % z ceny díla za každý den v případě prodlení s předáním díla a to z ceny pouze nedodaného
zboží. Právo na náhradu škody způsobené nesplněním povinností není tímto článkem dotčeno.
Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zaplatit smluvní pokutu.
Smluvní pokuta je splatná do sedmi dnů ode dne doručení faktury s vyčíslením smluvní pokuty.

VI.
Záruční doba
1.Na předmět této smlouvy „zhotovitel“ poskytuje „objednateli“ záruční dobu v délce 24
měsíců a po tuto dobu se „zhotovitel zavazuje zajišťovat zpoplatněnou periodickou servisní
prohlídku s intervalem 6 měsíců se zápisem do servisní knihy zařízení.
2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla.
3. Servisní činnost nad časový rámec garance není předmětem této smlouvy.
VII.
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Platnost smlouvy
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.
VIII.
Závěrečné ustanovení
1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými předpisy České republiky,
zejména zákonem č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě
vzájemné dohody obou smluvních stra.
3. Tato smlouva s uzavírá ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro „objednatele“ a dva pro
„zhotovitele.
4. Nedílnou součástí smlouvy je přiložená cenová nabídka blíže popisující obsah díla.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly
jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

V ………………………………………….dne ……… ………………………………….

…………………………………
Mgr. Jaroslava Kocíková, MBA, MBE
objednatel

…………………………………….
Miroslav Koňařík
zhotovitel

