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Smlouva o dílo č.18/098
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“), následující
strany: 

I.
Smluvní strany

1. Zhotovitel: Moravská fekální a kanální, s.r.o
Brněnská 991
664 42 Modřice

IČ: 28340621
DIČ: CZ28340621
bankovní spojení:
zastoupený: panem Tomášem Houdkem – jednatel

2. Objednatel: Střední škola polytechnická Brno, Jílová, příspěvková organizace
                                       Jílová 164/36g
                                       639 00 Brno
IČ: 00638013
DIČ: CZ00638013
bankovní spojení:      
zastoupený: ing. Andrzej Bartoś, ředitel   

II.

Předmět plnění
Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele tyto práce:
Odsávání odvoz a likvidace odpadu kat.č.19 08 09  odlučovače lehkých kapalin (OLK)z provozu 
kuchyně (směs tuků a olejů z odlučovače tuků obsahující pouze jedlé oleje a jedlé tuky) v intervalu 5 x
ročně

III.
Doba plnění

Plnění smlouvy bude prováděno v souladu s provozním řádem odlučovače a potřebami objednatele dle
odstavce II . a to do pěti pracovních dnů od objednání. 

IV.
Cena plnění

Cena  předmětu  smlouvy  je  sjednána  v příloze  č.1  této  smlouvy.  K dohodnuté  ceně  za  dílo  bude
připočteno  DPH  v zákonné  výši.  V případě  plnění  díla  a  případných  dalších  prací  zhotovitele
provedených nad rámec přílohy č.1 této smlouvy je objednatel povinen uhradit tyto práce dle ceníku
služeb zhotovitele, jenž je přístupný na internetové adrese www.mfk.cz a objednateli znám. Faktura je
splatná do čtrnácti dnů od vystavení zhotovitelem.

       V.
        Místo plnění

Místem plnění díla je: Střední škola polytechnická Brno , Jílová 164/36g , 639 00 Brno

VI.
Platební a fakturační podmínky, sankce
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Cena je stanovena v příloze č. 1 dle článku IV. této smlouvy, bude fakturována po provedení
jednotlivých akcí se splatností faktur 14 dní od jejího vystavení zhotovitelem. Zhotovitel vystaví a
odešle doporučeně faktury na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Za pozdní úhradu
faktur  se  objednatel  zavazuje  uhradit  zhotoviteli  úrok z prodlení  ve výši  0,1% z dlužné částky za
každý den prodlení. Cena se považuje za zaplacenou připsáním na účet zhotovitele. 

VII.
Technické parametry plnění

1. Zhotovitel použije k plnění předmětu smlouvy své zařízení,
2. Objednatel umožní zaměstnancům zhotovitele pohyb v místě plnění díla tak, aby mohl být splněn 
předmět smlouvy,
3. Objednatel poskytne zhotoviteli všechny nezbytné zdroje energií a teplé a studené vody tak, aby 
mohl být splněn předmět smlouvy.

VIII.
Ostatní ujednání

Zhotovitel  prohlašuje,  že  je  ve  smyslu  platných  předpisů  a  ujednání  osobou  oprávněnou
k výkonu činností a prací, které jsou předmětem této smlouvy

IX.
Osoby oprávněné jednat za smluvní strany

1. Za objednatele je v rámci plnění této smlouvy oprávněn jednat (tj. bude provádět případný dozor 
nad prováděním díla, podepisovat denní výkazy provedených prací, je oprávněn za objednatele 
dílo převzít atd.) 

2. Za zhotovitele je v rámci plnění této smlouvy oprávněn jednat pan Tomáš Houdek, 
telefon+420 602 720 531, email:houdek@mfk.cz

 X.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. 
2. Smlouva je oboustranně vypověditelná, ale až po uplynutí pěti let od jejího podpisu, s tím, že se 
sjednává tří měsíční výpovědní lhůta, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po 
doručení písemné doporučené výpovědi.
3. Smlouvu lze měnit jen písemnými dodatky.
4.Tato smlouva je vyhotovena 2x, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom  vyhotovení.     
   
   XI.
Účastníci si smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svým vlastnoručním podpisem.

V Modřicích dne 06.12.2018
…………………………………………..         …………………………………………..

zhotovitel Moravská fekální a kanální,s.r.o.          Střední škola polytechnická Brno, Jílová

zastoupen jednatelem Tomášem Houdkem                    zastoupena  ing. Andrzejem Bartośem         
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Příloha č.1 ke smlouvě č.  18/073 , ujednání o ceně za dílo 

Věc Množství Jednotková 
cena

Cena 
celkem

Odsávání odpadu z tukové jímky 
cisternovým sacím  vozem TATRA 
815-11CAS ADR , včetně odvozu a 
likvidace odpadu k.č. 19 08 09 
Směs tuků a olejů z odlučovače tuků 
obsahující pouze jedlé oleje a jedlé 
tuky

3 m3 2830Kč/m3 8.490Kč

Celková cena 8.490Kč

V Modřicích dne 06.12.2018

…………………………………………..         …………………………………………..

zhotovitel Moravská fekální a kanální,s.r.o.          Střední škola polytechnická Brno, Jílová

zastoupen jednatelem Tomášem Houdkem                    zastoupena  ing. Andrzejem Bartośem         
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