'- =."u."—

SMLOUVA O DÍLO
. uzavřená
.
niže psaného dne měsíce a roku podle ustanoveni § 2623 a násl. Občanského
zákoníku Č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

ČÍSLO SMLOUVY:

1. SMLUVNÍ STRANY
1.1

Objednatel:

Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
lČ:
DIČ:
Telefonní spojeni:
Zástupce při jednáních ve věcech:
a) smluvních:
b) technických:

1.2

Střední zdravotnická škola.
Beroun, Mládeže 1102
Komerční banka a.s.
6031131/0100
00640808
CZ00640808

Mgr. Leona Machková - ředitel
tel:
Zdeněk Kunc - školník
tel:

Bankovní spojeni:
Číslo účtu:
lČ:
DIČ:
Telefonní spojeni:

Elektro - Mahl s.r.o.
Novoštěrboholská 14, Praha 10
Spisová značka : C 80648 vedená
u rejstříkového soudu v Praze
ČS a.s.
13999319/0800
26418096
CZ26418096
tel.

Zástupce při jednáních ve věcech:
a) smluvních:
b)technických:

Petr Lindner. jednatel
Petr Lindner, jednatel

Zhotovitel:

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
2.1
Kompletní dodávka prací pro akci ,,Oprava silových rozvodů - havarijní stav"
Střední zdravotnická škola, Beroun,Mládeže 1102
Elekho - Mahi s r o.

t:-

2.2. Veškeré stavební související práce - viz příloha č. 1 - Soupis prací a dodávek
vC. výkazu výměr a oceněni.

3. MÍSTO PLNĚNÍ
3.1

Místem plněni je:

Střední zdravotnická škola, Beroun,Mládeže 1102/8

4. ČAS PLNĚNÍ
4 1

Přípravné práce ( zavezeni materiálu a zařízeni staveniště ) budou zahájeny
po podpisu smlouvy.

4.2

Počátek vlastních prací:

4.3

Ukončeni montážních prací:

4.4

Úklid, vyklizeni staveniště a odvoz materiálu

5. ZPŮSOB ÚHRADY
5.1

Dílčí fakturace měsíční dle skutečně provedených prací.
Splatnost faktur 14 dnů.

5.2

Konečná fakturace po přejímce díla, t.j. od podpisu předávacího protokolu.
Splatnost 14 dnů.

6. CENA DÍLA
6 1

Cena díla je stanovena dohodou v souladu s cenou, dle rozpočtu materiálu a
prací na částku
.- Kč včetně DPH ( viz příloha či. - Soupis prací
a dodávek vC. výkazu výměr a oceněni)
slovy

7. ZÁVAZKY OBJEDNATELE
7.1

zajisti volný přistup do objektu a přistup do dotčených prostor.

7.2

zajisti uzamykatelný prostor s možnosti montáže dvou bezpečnostních zámků
pro uskladněni materiálu a šatnu pro pracovníky vC. sociálních zařízeni.

Ekktřo - Mähl s.r.o

aorm

7.3

V záruční době uplatni připadnou reklamaci vady díla bez zbytečného odkladu
po jejím zjištěni, písemnou formou doporučeným dopisem nebo faxem na
adresu zhotovitele.

7.4

Pokud zhotovitel při výjezdu zjisti, že se nejedná o záruční opravu hradí
veškeré náklady, které tímto výjezdem zhotoviteli vznikly objednatel na
základě vystavené faktury.
Objednatel nesmí zasáhnout do zařízeni, které bylo instalováno zhotovitelem
bez jeho povoleni, jinak nemůže být záruka uznána.

7.5

8. ZÁVAZKY ZHOTOVITELE
8.1

Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník.

8.2

Případné vícepráce budou projednány před jejich zahájením a písemně
odsouhlaseny objednatelem.

8.3

zajisti průběžný hrubý úklid po vlastni činnosti. zajisti naloženi a odvoz
veškerého odpadu vzniklého v průběhu prací.

8.4

Zhotovitel zodpovídá za vady vzniklé v souvislosti s jeho činnosti, které byly
zjištěny při přejímce a uvedeny v zápise. Uvedené vady je zhotovitel
povinnen odstranit v dohodnuté lhůtě.

8.5

Na vady, které se projevily po přejímce se vztahuje režim záruční doby.
Záruční vady musí objednatel uplatňovat v záruční době. tj.2let po přejímce.
Záruka na materiál je dána výrobcem a činí 24 měsíců.

8.6

Zhotovitel je povinnen zahájit práce na odstraňováni záručních vad
neprodleně a ukončit v dohodnutém terminu. Záruka se prodlužuje o dobu,
kdy předmět smlouvy, nebo jeho část byly z důvodu záruční vady mimo
provoz. Odstraněni záručních vad provede zhotovitel zdarma.

8.7

Dílo bude předáno objednateli formou písemného protokolu, v němž bude
uvedena záruční doba a případné nedodělky. Součásti protokolu bude revizní
zpráva.

g. OSTATNÍ UJEDNANI
9.1

V případě, že objednatel bude v prodlení s platbou o vice než 10 dnů. má
právo zhotovitel zastavit práce s tím, že škody z toho vyplývajici hradí
objednatel a termín dokončeni není již závazný.

9.2

V případě, že dojde v průběhu realizace stavby k nepředpokládaným změnám
projektu, které nebylo možno během uzavřeni této smlouvy předpokládat
objednatelem ani zhotovitelem, nebo ke zvýšeni objemu prací vyžádáných

Eléktro - Mahl s r o
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objednatelem, projednají smluvní strany změnu nabídkové ceny formou
dodatku k této smlouvě, a to písemně a po vzájemné dohodě.
9.3

Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené třetí osobou nebo vyšší moci.

9.4

Za vypovězeni smlouvy se poZaduje hrubé porušeni této smlouvy nebo
dohoda o jejím vypovězeni.

9.5

V případě vypovězeni této smlouvy se stanovuje odstupné ve výši 15% ze
smluvní ceny díla plus rozpracovanost zakázky.

9.6

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z
celkové ceny díla za
každý den prodlení s terminem předáni dokončených prací do 14 dnů po
obdrženi vyúčtováni od objednatele.

9.7

V případě prodlení platby faktury zhotovitele. uhradí objednatel 0,1% z
celkové ceny díla za každý den opožděné úhrady.

9.8

Práva a povinnosti vyplývajici z této smlouvy lze měnit pouze písemným
dodatkem k této smlouvě.

9.9

Tato smlouva se řidl, pokud není stanoveno jinak v této smlouvě, obchodním
zákoníkem.

9.10

Tato smlouva je vypracována na čtyřech listech a má dva exempláře, z nichž
jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

9.11

Smlouva o dílo je veřejně přístupnou listinou.

V Berouně, dne
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Střední zdrävotMcká škola
příspěvková organizace
Mládeže 1102
266 01 BEROUN

Objednatel

(l)

ELEKTÍ')' MAHL ,.,.O.
Zhotovitel:
_

EEektro - Mahl s r o

