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SMLoUVA o DíLo č.9n1229í32l2o21
uzavřená podle ustanovení § 2586 zák č. 89/2012 sb., občanskéhozákoniku,
l.

smluvní strany
OBJEDNATEL:

Domov seniorú Vojkov, poskytovatel §ociálnlch služeb
se sídlem: Vojkov 1, 257 53 Vrchotovy Janovice

lČ:71229132

bankovní spojení; Česká spořitelna a,s,
čísloúčtu:328393389/0800
telefon;317835186
zastoupeni Ve věcech smluvnich: [r9r, Vladimír Koníóek
zastoupeniVe Věcech technických: Mgr, Vladimlr Koníček

zHoToVlTEL:

FirmaI Táborské stavby §.r.o,
se sidlem: Purkyňova 2986, 390 02 Tábor
lČ: 04546172
D|Č: Czo4546172
.bankovní spojení: Komerčníbanka Tábor
čislo účtu]1 1 5-,1 288960207/0,1 00
te|efoni 776488188
zastoupení Ve Věcech smluvnich: František Kadlec-jednatel
zastoupení Ve Věcech technických: František Kadlec-jednatel

ll,
Předmět smlouvy

í, Zhotovitel

se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele ,,zatepleni púdníchprostor č.p.1
hlavni budova" V rozsahu specifikovaném v nabldce dodavatele podané V rámcizadáVaciho řizení
na Výběr dodavate|e předméIu di|a ze dne 21.7.202'l.

2.

objednatel se zavazuje dílo uvedené v předcházejícim odstavci převzlt a zaptatit sjednanou cenu,
lll.
Mi§to plnění
Dilo uvedené V čl, ll odst, 1. této smlouvy provede zhotovitel V budově č,p.1 Vojkov, 257 53
Vrchotovy Janovice,
lV.

Čas plněni
1

,

Dílo, které je předmětem této smlouvy provede zhotovitel v tomto óase:
a) zahájení praci: dnem podpisU smIoUVy
b) dokončeni prací| neipozděii do í5.í1.202í

V případě, že §e přizhotovení díla Vyskytne překážka na straně objednatele čizhotovitele nebo
z důVodu Vyššímoci, prodlUžUje se doba zhotovenldíla o dobu přerušením vyvolanou,

Cena aita a ptaYeUni podminky

cena dila se sjednáVá dohodou smluvnich stran a činí]
cena bez DPH: 753.9,14,67,-Kč
113.087,20,-Kč
DPH t5 %:
cena včetnéDPH: 867.001,87 ,-Kč

1

zdanitelného plnění zhotovitele
Pokud zákon o dani z přidané hodnoty bude V době uskuteónění
z přidané hodnoty v procentní
).eiŽ", O"J" rňátá"tei prepoeitavat ri o-onoonuté ceně za dilo daň
ialónile Ůpravě rieinne k datu u§kutečněného zdanitelného plnéni,

2

,]iUŠl,iňJ"á";i"i

pook|adem pro olaceni jsou íakt.]ry vystave.é vždy za í.alendáini mésic a obsahujicí náležitosti
objednateli_ V piipadé ne,asnostl
iunou?iro oá*,"au splainost íakt'i j; 1l ani oo 1"1 no doruceni
poštovnípřepravě, úhladou faktury se
šá !ážJ" áái"e""r pivauule treti a!Á'pá pi"jani'r"itury k
;ozumi připsání fakturované částky na účetzhotovitele,

3,

Konečnáfakturacezaprovedenédílobudeobjednatelizaslánapoprovedeniapřevzetidila'
Vl.
právo
k zhotovené věci a nebézpečína ní
Vlastnické
řídípřislušnými ust, obó,
vlestnické orávo k piedmétu dila a nebezpeóívzniku škody na díle se
zák, piedevšim §2599 a nás|, a § 262A a násl, obč zák

způsob prováděni
1.

a

Vll.
součinnost k zabezpečenidíla

měsiců, Zhotovitel se zavazuje, že dilo bude
Zhotovitel dáVá objednateli na dílo záruku V tryáni 24
předáním
á"tu vlastnosti sleonané touto smlouvou, Záručnílhůta počínáběžet písemnou
u
zhotovitele
;ii; ''H;;řř;é;;ňráorlni á-prei,zeti aira je objednatel oprávněn uplatnitobjednatel povinen vady
v orna."ni o'vadách díla (reílarraci) Je

;ř;; ň"d"ň

il;;';ř-il;;i;killJi.Óu,
jak se projevu]l
popsat, popř uvést,

'1al,],ý^tél lé novinen záiistit

il;ás,i,;ilř"ň';;;.t,-.i,il
oárřviň6"i)ň"i""lt"li, Dále

1e

je
vóas orávní a jlné úkony souVlsejici s piedmétem dila, u nichž
pristuSne a'oxtaay, rě9oet<tiye i1]911_119 _ói dokumenty a tyto

;

zadavatel povinen zámezit zasahování tietich osob do díla,

a konzultace dle postupu plnéní
strany smIouvy si Vzájemně poskytuji doplňujicí údaje, informace
diIa, a to neprodleně,
4

a úplně zhotoví dílo podle článku l,
Dodavate| splni svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně
je předáni Všech písemných
s.louuy bez uud a neáodělků, Nedilnou souóástí řádného splněni díla
provozování díla, které se Vztahuji ktěm čáštemdíla, které
Jokladó potřebných kUžívánía

zhotovoval nebo dodáVal dodavate| Ve smyslu této §mloUVy,
5

6.

k datu uvedenémU v č|, lV, smloUVy
Dokonóené dílo dle článku ll, smlouvy bude predáno objednateli
podepsaného oprávněnými zástupci
na základě pisemného protokolu o předání a převzeti dila
srnluvních stran ve věcech smluvnich,

právních
Dodavateltimto ěestně prohlašuje, že zajistí dodržování Veškerých
dobu
předpisů VůčisVým pracovníkům,zejména odměňováni, pracovni dobu,
zauazqe, že
odpoeinku mezi směnami, placené presčasy, Dodavatel se dále
podílet, jsou Vedeny
Všechny osoby, které se na plněnizakázky budou
a mají příslušná povolení,
v příslušných legistrech, napřík|ad v registru pojištěnců Čssz
2

Dodavatel tímto čestně prohlašuje, s ohIedem na ochranu životníhoprostředi,
zavázal k minimální produkciVšech druhů odpadů, Vzniklých v souvi§losti s realizací
připadě jejich vzniku bude přednostně a V co největši míře usilovat o jejich
dila,
dalšiVyužití,recyk|aci a dalšíekologicky šetrná řešenía to i nad rámec povinností
stanovených zákonem ó. 541l2o20 sb., o odpadech

V

s.ru#|porutv
1

V případě prodlení zhotovitele s provedenim díla dIe čl, lV, této smlouvy, Uhradi zhoto]itel
'smruvn pokutu
ve výéi o,o5% z nesplněné části ceny di|a za každý den prodlení
i
oúeánatári
,15%
z celé ceny díla,
maximálně Však

připadě prodlení ob]ednatele s úhradou fakturovaných částek zaplati objednatel zhotoviteli
s.iuuni poxi]tu ue výši d,05% z dlužnéóástky za každý den prodleni až do úplného zaplacení,

2.

V

3,

Úhradou smluvní pokuty není dotčen případný nárok opráVněné strany na náhradu škody,

závěrečnjtstanoveni
1

JakékoliV změny a dodatky této srnlouvy lze sjednat pouze pisemně a §e souhlasem obou
zúčastněnýchstran,

Pokud nebylo V této smlouvě ujednáno jinak, řídi se práVa
89/2012 sb,, občan§kým zákoníkem.

a záyazky z ní Vzniklé zákonem

č,

je Vyhotovena ve dvou
Tato smIouva nabýVá platnosti a účinnostidnem podpisu oběma stlanami a
jednom
Vyhotovení,
stejnopisech, z niČhžkaždá smIUvni stlana obdržípo

smluvni strany svými podpisy potvzu]i, že jsou s jejim obsahem seznámeny a že smIouvu uzavírají
podmínek, Na
na zárlaac sve svotoáne'a váne vrltá, nikoliV v tisni a za nápadně nevýhodných
důkaz těchto skutečnostípřipojuji své podpisy.

Ve Vojkově dne 16,8,2021
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Doiiov sENloRú voJKov
Podtylov.t l lociálnlci sluló
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zhotoV]tel

objednatel
Mgr, V|adimíl Koníček
řediteI
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