sMLoUvA o DÍLo
SGDEZ/02267/2018
Objednatel:

Sídlo:

Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková
Organizace
Volgogradská 2631/6, 700 30 Ostrava - Zábřeh

Zastoupen:
Tel:
e-mail:

Mgr. Tomáš Pracný, ředitel
596752246, 775 559 653
sg@sportgvm-ostrava.cz

IČ;
DIČ:

00602060

a
Zhotovitel:
Sídlo:

IČ;
DIČ;

Valárik Igor
Lužická 495/1, 70030 Ostrava-Výškovice

44735375
(iz-6808211399

Tel:
e-mail:

Nejsem plátce DPH

uzavírají tuto smlouvu o dílo dle § 2586 a násl. Občanského Zákoníku

I. Předmět Smlouvy
1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro
objednatele za podmínek níže uvedených dílo:„ Oprava umývárny č.1.03 v1.NP
správní budovy VS “.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu, která je sjednána
v čl. III. této smlouvy.
II. Doba a místo plnění
Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na své nebezpečí v následujících termínech:
Termín zahájení prací:
7.12.2018
Termín dokončení prací: 19.12.2018
III. Cena díla a způsob úhrady
Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši 155 000,- Kč včetně
DPH,
(Stopadesátpěttisíckorunčeských)
a bude uhrazena na účet zhotovitele
při předání a převzetí díla.

1. Platba bude provedena fakturou, která bude mít splatnost 14 dní od předání díla
objednateli.

Faktura bude obsahovat formální informace dle požadavků objednatele. Budou Zde
uvedeny jednotlivé položky S počtem jednotek a jednotkovými cenami V souladu
S nabídkou a případně další údaje, které si obj ednatel vyžádá.
IV. Platební podmínky
. Fakturace a následná úhrada bude prováděna po protokolámím předání a převzetí
díla, odstranění případných vad a nedodělků Z přejímky díla a na základě soupisu
Skutečně provedených prací.
Splatnost faktury je 14 dní od jejího doručení do sídla objednatele.
Obj ednatel může fakturu vrátit, pokud bude tato obsahovat nesprávné údaje. V tom
případě se hledí na fakturu jako nedoručenou.
V. Závazky zhotovitele

H

. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletní, v patřičné
kvalitě a v termínu sj ednaném v této smlouvě.
Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické
předpisy a normy na pracovištích objednatele.
. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele a určí způsob ochrany a
prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, znemožňující provést dílo
dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu
změnu díla.
VI. Závazky Obj ednatele

Obj ednatel se zavazuje předat zhotoviteli stavbu dne 7.12. v 9,00 hodin.
Obj ednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které
samy o sobě ani ve spoj ení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani
j ejí užívání podstatným způsobem neomezují § 2628NOZ.
VII. Termín provedení a předání
Termín ukončení prací a předání a převzetí díla je sjednán nejpozději do 19.12.2018 .
O předání staveniště, předání a převzetí díla budou provedeny písemné protokoly.
VIII. Záruka, odstranění vad
. Záruka na veškeré dodávky materiálu je poskytována v délce 24 měsíců, prodloužené
záruční doby jsou v souladu se záruční dobou poskytovanou výrobci materiálů.
Záruka na práci je poskytována v délce 24 měsíců ode dne převzetí díla.
Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona
č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá
podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel
je povinen se k reklamaci vyjádřit a to do 5 pracovních dní a v co nejkratší době tyto
vady odstranit. V případě opodstatněně neuznané vady provede zhotovitel její
odstranění za úplatu. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na
místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.

4. Nenastoupí-li Zhotovitel k Odstranění reklamované vady do 30 pracovních dní Od
jejího nahlášení a havárie do 24 hodin Od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn
pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu a náklady S tím Spojené půjdou
k tíži Zhotovitele, S čímž Zhotovitel vyjadřuje Svůj Souhlas. V tomto případě je
Zhotovitel povinen uhradit obj ednateli Zároveň smluvní pokutu ve výši 0,5% ceny díla
Za každý den prodlení. Zhotovitel je povinen toto uhradit do 30 dnů poté, co jejich
vyúčtování obdržel od objednatele.
IX.PovinnoSti smluvních stran

l. Zpracovatel přijme všechna bezpečnostní, technická, organizační a jiná opatření
požadovaná v čl. 32 nařízení, přitom přihlédne ke Stavu techniky, nákladům na provedení,
povaze Zpracování, rozsahu Zpracování, konteXtu Zpracování a účelům Zpracování i k různě
pravděpodobným a různě Závažným rizikům pro práva a Svobody fyzických osob,
2. Zpracovatel nezapoj í do Zpracování žádné další osoby bez předchozího písemného
souhlasu správce,
3. Zpracovatel Zpracovává osobní údaje pouze na Základě doložených pokynů Správce (vč.
předání údajů do třetích Zemí a mezinárodním organizacím) a že výjimkou jsou pouze
případy, kdy jsou určité povinnosti Zpracovateli uloženy přímo právním předpisem,
4. zpracovatel Zajistí, aby Se osoby oprávněné Zpracovávat osobní údaje Zavázaly k
mlčenlivosti nebo aby Se na ně vztahovala Zákonná povinnost mlčenlivosti,
5. zpracovatel bude Správci bez Zbytečného odkladu nápomocen při plnění povinností
správce, Zejména povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv Subj ektů údajů, povinnosti
ohlašovat případy porušení Zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu dle čl. 33 nařízení,
povinnosti oznamovat případy porušení Zabezpečení osobních údajů subjektu údajů dle čl. 34
nařízení, povinnosti posoudit vliv na ochranu osobních údajů dle čl. 35 nařízení a povinnosti
provádět předchozí konzultace dle čl. 36 nařízení, a že Za tímto účelem Zpracovatel Zajistí
nebo přijme vhodná technická a organizační opatření, o kterých ihned informuje Správce; Zde
lze doporučit např. Zavedení vhodného uživatelského prostředí, které umožní škole Snadno
nalézt a shromáždit potřebné údaje,
6. zpracovatel po ukončení poskytování Služeb Spojených se zpracováním dle potřeb školy
řádně naloží Se Zpracovávanými osobními údaji, např. že všechny osobní údaje vymaže, nebo
je vrátí škole a vymaže existující kopie apod.,
- že Zpracovatel poskytne škole veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly Splněny
povinnosti stanovené Správci právními předpisy,
- že Zpracovatel umožní kontroly, audity či inspekce prováděné správcem nebo jiným
příslušným orgánem dle právních předpisů,
- že Zpracovatel poskytne bez Zbytečného odkladu nebo ve lhůtě, kterou Stanoví správce,
součinnost potřebnou pro plnění Zákonných povinností správce Spojených S ochranou
osobních údajů, jejich zpracováním a S plněním Smlouvy o Zpracování osobních údajů.
X. Možnost Odstoupení 0d smlouvy a Změny
Učastníci smlouvy Si ponechávají otevřenou možnost odstoupení od Smlouvy.
Změny této Smlouvy lze činit pouze formou písemných dodatků, které budou podepsány
oběma smluvními stranami.

XI. Další ujednání
l. Obj ednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Kontrolovat, zda práce jsou
prováděny v souladu se smluvními podmínkami, upozorňovat na zjištěné nedostatky.
2. Při nedodržení termínu v bodě II. Smlouvy o předání díla Zaplatí Zhotovitel Smluvní
pokutu ve výši 0,5% ceny díla Za každý den prodlení.
3. Při nedodržení termínu dle bodu VII. Smlouvy Zaplatí Zhotovitel Smluvní pokutu ve
výši 0,5% ceny díla.
4. Při nedodržení termínu platby faktury Ze Strany objednatele, je Zhotovitel oprávněn
požadovat po objednateli 0,5 % Z částky Za každý den prodlení.
XII. Prohlášení Stran

l. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech S platností originálu podepsaných
oprávněnými Zástupci smluvních Stran, přičemž obj ednatel obdrží tři vyhotovení a
Zhotovitel jedno vyhotovení. Platnost této smlouvy je Stanovena datem předání
díla, přičemž i po tomto datu Zůstávající v platnosti Záruční doby na jednotlivé
provedené práce a použité komponenty Zhotovitelem.
2. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto dokumentu souhlasí beZvýhradně,
opravdu a vážně, nej ednají v tísni či Za nápadně nevýhodných podmínek a na
důkaz tohoto připojuji své vlastnoruční podpisy.
3. Zhotovitel bere na Vědomí a Výslovně Souhlasí S tím, že tato Smlouva Včetně příloh
a případných dodatků bude Zveřejněna V registru Smluv Ministerstva Vnitra
České republiky Ve Smyslu §5 odst. 4 Zákona č.340/2015 Sb.. Je-li Zhotovitel
fyzickou Osobou, bude smlouva Zveřejněna po anonymizaci provedené v
Souladu Se Zákonem č.101/2000Sb, o ochraně Osobních údajů a O Změně
některých Zákonů, Ve Znění pozdějších předpisů.

4. Osobní údaje obsažené vtéto Smlouvě budou Sportovním gymnáziem Dany a
Emila Zátopkových Zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností

vyplývajících Ztéto smlouvy; kjiným účelům nebudou tyto osobní údaje

Sportovním gymnáziem Dany a Emila Zátopkových použity. Sportovní
gymnázium Dany a Emila Zátopkových při Zpracovávání osobních údajů
dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů
jsou uvedeny na oficiálních Webových stránkách Sportovního gymnázia Dany
a Emila Zátopkových WWW.sDortcıvm-ostrava.cz.
V Ostravě dne 7.12.2018

Mgr. Tomáš Pracný, ředitel školy
(obj ednatel)

V Ostravě dne 7.12.2018

Valárik Igor
(Zhotovitel)

Úprava umývárny č.1.03 v 1.NP Správní budovy VSA
cena

BouRAcı'PRÁcE/ DEMoNTÁžE

odstranenı stavajıcıch obkladu

m2

Odstranění stávající dlažby, včetně

m2

22,50

dlažby ze Soklu

8,50

demontaz Stavajıcıch sprch

ks

4,00

demontaz umyvadla

ks

1,00

demontaz vodovodnı baterıe

ks

1,00

demontáž řebříčkového topení

ks

demontáž Zásobníku na ubrousky

ks

demontáž Zásobníku na mýdlo a
mýdlenky

ks

demontaz madel

k

demontáž Stávajících odpadních

1,00
1 00
2,00
1,00

,
vpustı

ks

demontaz zasuvek

ks

2,00

demontaz Svetla

ks

1,00

3,00

voDoıNSTALAčNÍ PRÁCE / MONTÁŽ
vodoinstalační práce včetně
dopravy

kpı

montáž podomítkových baterií

kS

4,00

podomítkové baterie

ks

4,00

montáž umyvadlové baterie

ks

1,00

umyvadlová baterie

ks

1,00

montáž umyvadla včetně sifonu

kS

1,00

umyvadlo včetně sifonu

ks

1,00

montáž nerezového kanálku

ks

3,00

nerezový kanálek

ks

3,00

1'00

neıkem

montáž radiátorového žebříčku

|<S

1 00

ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE / MONTÁŽ
elektropráce včetně dopravy

|<I0I

montáž vodotěsné zásuvky pod
omítku

ks

vodotesna zasuvka

ks

1,00

montaz vodeodolneho svetla

|<S

1,00

vodeodolne Svetlo

ks

1,00

lısty

kp'

1,00

1 00

1'00

ZEDNıcKÉ A osAZovAcí PRÁcE/ MoNTÁž
betonáž nerezových odvodňovacích

žlabů včetně osazení

ks

3'00

bm

15,00

zahození šliců po elektro a

vodoınstalacnıch pracıch sırka do
25cm

vyzdění příčky z Ytongu 10do tl

m2

20cm na maltu či lepidlo

vysekání kapes k uchycení příčky z

9150

ks

Ytongu

8'00

vyrovnanı sten |epıd|em do 1cm

m2

22,50

natrenı penetracı pod obklad

m2

22,50

natazenı perlınky do lepıdla

m2

22,50

vyrovnanı sten |epıd|em do 1cm

m2

22,50

prebrousenı

m2

22,50

opravy Jadrovou omıtkou do 20 mm

m2

22,50

natrenı penetracı pod dlazbu

m2

8,50

vyrovnání podlahy lepidlem do 1cm

m2

8 50

nater ızolacı sten ı podlahy

m2

31,00

montaz bandaze kolem rohu

bm

25,00

obezdění výlevky

'(5

1,00

položení obkladů do lepidla na
připravený podklad včetně
Spárování

m2

montáž lišt

bm

24,00

montáž Silikonu

bm

25,00

pokládka 0llažby včetně SPáľOVán"

m2

přesun materiálu

hod

4,00

finální úklid

hod

4,00

vypůjčení zbíjecího kladiva

kl)|

1,00

odvoz suti

kp'

1,00

døprava

km

70,00

betonový potěr

ks

5,00

Ytøng 100x249x599

I<5

75,00

lepidlo Ceresit

ks

14,00

penetrace 10lt

ks

1,00

perlinka 1mx20m

bm

30,00

izolace 20kg

ks

1,00

øhkıady

m2

25,00

ıišty 2,5

ks

11,00

bandáž 50 m

bm

25,00

Silikon

ks

4,00

dlažba protiskluz

m2

11,00

cihla dutá

ks

5,00

Primalex

ks

1,00

na prıpraveny podklad

22,50

8'50

Jádrová omítka

'(5

5,00

Spárovačka voděodolná

kg

12,00

zásobník na papírové ručníky

ks

1,00

zásobník na mýdlo

ks

1,00

Cena celkem Za dílu

155 000,00

