SMLOUVA č. 28/47019671/2018
1.
Smluvní strany
Objednatel:
Se sídlem:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo bank. účtu:
(dále jen objednatel )

Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník, příspěvková organizace
Žižkovo nám. 186, 269 01 Rakovník
PhDr. Zdeňkou Voráčkovou, ředitelkou příspěvkové organizace
470 19 671
CZ47019671
Česká spořitelna a.s.

a
Dodavatel:
se sídlem
zapsaný v:
jednající:
IČ: 00030325
Bankovní spojení:
(dále jen zhotovitel)

KOVO, výrobní družstvo
Na Bílém Potoce 294, 664 71 Veverská Bitýška
obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl
DrXXXVIII, vložka 121
Ing. Šimon Krčál, předseda družstva
DIČ: CZ00030325

uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tuto smlouvu o
dílo:
2.
Předmět smlouvy
1.

Dodavatel se zavazuje k dodání školního nábytku dle přílohy č.1 - Cenová nabídka této
smlouvy. Místem dodání je Gymnázium Zikmunda Wintra Rakovník, Žižkovo nám. 186,
269 01 Rakovník.

2.

Dodavatel se zavazuje, že dodá nábytek v jakosti a za podmínek dohodnutých v této
smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a
technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení.

3.

Objednatel se zavazuje za dodané zboží uvedeného v odst. 1 zaplatit dodavateli cenu
uvedenou v článku 4 této smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.
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3.
Termín, plnění, lhůty
Obě smluvní strany se dohodly na termínu dodání zboží do 15.2.2019.
Termín plnění lze prodloužit o dny, kdy z důvodů, které zhotovitel nezavinil, nebylo možno
pracovat.
4.
Cena za dílo
Cena za dílo dle čl. 2 této smlouvy je sjednána na základě cenové nabídky dodavatele dohodou
smluvních stran v souladu se zákonem č.526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
v celkové výši 88 340,- Kč bez DPH, částka 18 551,40 Kč tj.21 % DPH, 106 891,40 Kč vč.
DPH,a to jako cena nejvýše přípustná.
Celková cena činí 106 891,40 Kč.
Cena obsahuje veškeré náklady na dodávku zboží včetně dopravy a příp. montáže na místě.
5.
Platební podmínky
Nárok na úhradu ceny vzniká dodavateli po předání a převzetí dodávky.
vystavena se splatností do 15. 2. 2019.

Faktura bude

Faktura je splatná za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude
splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury.
Platba bude provedena v českých korunách.
6.
Oprávnění zástupci smluvních stran
Oprávněným zástupcem objednatele, ve věcech
objednatele“) je:

smluvních (dále jen „oprávnění zástupci

PhDr. Zdeňka Voráčková, ředitelka příspěvkové organizace
 313 251 310
 vorackova@gzw.cz
ve věcech technických je:
Vladimír Lechnýř, 

 info@gzw.cz

Oprávnění zástupci objednatele ve věcech technických nejsou oprávněni schvalovat a
podepisovat jakékoli změny této smlouvy.
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Oprávněným zástupcem dodavatele je:
Ing. Vlastimil Holík 

 holik@kovovd.cz

7.
Záruční doba a odpovědnost za vady
Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět plnění bude mít vlastnosti dle podmínek smlouvy a že v
záruční době bude mít vlastnosti dohodnuté ve smlouvě. Zhotovitel poskytuje záruku na dodané
zboží v trvání 24 měsíců. Záruční doba počíná dnem, kdy bylo dílo protokolárně předáno
objednateli bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
8.
Závěrečná ustanovení
Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a podepsanými statutárními zástupci
obou smluvních stran. To se týká veškerých víceprací, méně prací a změny díla včetně
případných změn. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem
objednatele.
Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí občanským
zákoníkem
Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel
1 stejnopis.
Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
Smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
Příloha č. 1: Cenová nabídka
V ...................... dne ........................

V Rakovníku dne .....................

Zhotovitel

Objednatel

…………………….…….
Ing. Šimon Krčál
předseda družstva

……………………………….........
PhDr. Zdeňka Voráčková, ředitelka školy
Gymnázia Zikmunda Wintra Rakovník
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