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SMLOUVA O DÍLO  
 uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl.  
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
I.  

Smluvní strany 

 
Objednatel:  Domov sociálních služeb Meziboří, 

 příspěvková organizace 
  
Sídlo:  Okružní 104, 435 13 Meziboří 
Zastoupený:  Mgr. Marcelou Kačalovou, ředitelkou organizace 
IČO:  49872516 
Bank. spojení:  KB Litvínov 

 číslo účtu: 3404020247/0100 
Zástupce pro věcná jednání č.1:  
 

 Mgr. Marcela Kačalová, ředitelka organizace 

E-mail/telefon:                                      kacalova.m@ddmezibori.cz, 476 748 218 
Zástupce pro věcná jednání č.2: Věra Nováková, Kamila Hejnová 
E-mail/telefon: novakova.v@ddmezibori.cz, 476 748 218 
 
 
(dále jen „objednatel“)  

hejnova.k@ddmezibori.cz, 476 748 218  

a 
 
Zhotovitel: 

 

Jméno:  KOVON-chladicí zařízení s.r.o. 
Sídlo:  Partyzánská 1916/25, 434 01 Most 
Zastoupený: Martinem Kučerou, jednatelem 
IČO (RČ): 25482475 
DIČ: CZ25482475 
Bank. spojení:  číslo účtu: 1043014319/0800  
Zástupce pro věcná jednání: Martin Kučera 
E-mail/telefon: m.kucera@kovon.cz  / 603 573 539 

 
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C20242 
  
(dále jen „zhotovitel“)  

 

 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 
 
 
 

mailto:kacalo
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SMLOUVU O DÍLO: 

 
II. 

 Předmět smlouvy o dílo 
 

„Dodávka 2 ks průmyslových mrazících boxů“ 
 

1. Předmětem smlouvy je dodávka 2 ks průmyslových mrazících boxů, v místě plnění, kterým je: 
Domov sociálních služeb Meziboří, p. o., Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří. 

 
Součástí předmětu plnění je dodávka 2 ks průmyslových mrazících boxů, včetně zajištění dopravy 
do místa plnění, připojení, zprovoznění zařízení, odzkoušení a ověření jeho plné funkčnosti, likvidace 
obalů a proškolení obsluhy. 
 
Objednavatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla podle článku IV. této smlouvy. 
 

III. 
Čas plnění 

 

1. Termín dodání a uvedení zařízení do provozu je: do 31. 12. 2018 

2. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran dle § 2586 a násl. Obchodního zákoníku 
v platném znění. 

IV. 
Cena díla  

 
1. Cena díla je sjednána takto: 
 
      Cena v Kč     72 576,-- Kč včetně DPH  
      DPH 21%      12 596,-- Kč      
      cena v Kč      59 980,-- bez DPH               

 

Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-1507/2018, uvedené v cenové nabídce 
zhotovitele ze dne 3. 12. 2018. 

V ceně je zahrnuta doprava až do místa určení, montáž, umístění a zaškolení personálu. 

 
V.  

Místo plnění 
 

1. Místem plnění je: Domov sociálních služeb, příspěvková organizace, Okružní čp. 104, 435 13 
Meziboří  

 
2. Kontaktní osobou je: Věra Nováková a Kamila Hejnová, tel. 476 748 218                                               
 
3. Zhotovitel zajistí přesun zařízení na místo montáže, přičemž zařízení zůstane nerozbalené 

v původních obalech až do doby instalace. 
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VI.  
Předání díla 

 
1. Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním díla objednateli v místě    
    plnění díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu o předání a převzetí díla (dále i jako „Protokol“)   
    oběma smluvními stranami. Dílo není předáváno a přebíráno po částech. 
 
2. Zhotovitel je povinen nejméně 7 dní před dokončením díla vyzvat objednatele k převzetí díla a   
    objednatel je povinen se k předání a převzetí díla dostavit. 
 
3. Při přebírání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku.  
    Vady a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou jako výhrady uvedeny v Protokolu    
    včetně termínů pro jejich odstranění. V případě, že se strany nedohodnou na termínu  
    odstranění vad a nedodělků platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději do 20  
    dnů od podepsání Protokolu.  
 
4. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění závazku   
     zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto čl. 
 
5. V případě, že je předmětem díla zhotovení stavby - Vlastnické právo k dokončenému a předanému  
    dílu přechází na objednatele okamžikem splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným dle  
    odst. 1. tohoto článku. 

 
6. Pokud dílo obsahuje jakékoliv vady, má právo objednatel odmítnout převzetí díla. Smluvní strany o  
    tomto vyhotoví zápis s uvedením vad a termínů pro jejich odstranění.  
 

VI. Platební podmínky 

 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu plnění na základě faktury – daňového dokladu 
vystaveného po předání zboží objednavateli na základě předávacího protokolu se splatností 21 dnů. 

2. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky k plnění závazků vyplývajících z této 
smlouvy. 

VII. Smluvní pokuty 

 

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny plnění, sjednané v této smlouvě, uhradí  
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny předmětu plnění (případně z ceny dílčí části, 
dohodnuté k samostatnému předání a převzetí) za každý započatý měsíc prodlení. 

2. V případě prodlení objednatele s předáním pracoviště k montáži uhradí objednatel zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny předmětu plnění (případně z ceny dílčí části, dohodnuté 
k samostatnému předání a převzetí) za každý měsíc prodlení. 

3. V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. 

4. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 
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VIII. Záruka 

 

1. Záruka na veškeré dodávky materiálů je poskytována v souladu se zárukou poskytovanou 
výrobci. Záruky na práci jsou poskytovány v délce 24 měsíců ode dne předání díla. 

Zhotovitel záruku poskytuje za těchto podmínek: 

a) Zařízení bude používáno a obsluhováno dle návodu k obsluze 

b) Záruka se nevztahuje na závady způsobené mechanickým poškozením, nesprávným 

zacházením a údržbou 

c) Jakékoliv změny provedené neoprávněnou osobou, svévolné změny v konstrukci, nebo 

zásahy do přístroje vyvolané objednatelem, případně jinou neoprávněnou osobou, mají za 

následek zánik záruky 
 

2. Dílo zhotovované zhotovitelem zůstává v jeho vlastnictví až do zaplacení ceny plnění. 

 

IX. Ostatní ujednání 

 

1. Tato smlouva bude zveřejněna v Registru smluv Ministerstva vnitra. Zhotovitel souhlasí tímto 
se zveřejněním smlouvy v daném systému v plném rozsahu včetně osobních údajů dle zákona 
č. 340/2015 Sb. – zákon o registru smluv. 
 

2. Tato smlouva může být měněna jen písemnou formou označenou jako číslované dodatky. 
 

3. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 
výtisku. 
 

4. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru 
smluv.  
 

5. Na základě § 118b a § 118g odst. 3 a 4 zákona č. 304/2013 Sb., zákon o veřejných rejstřících 
právnických a fyzických osob bude Domov sociálních sužeb Meziboří, příspěvková organizace, 
žádat Ministerstvo spravedlnosti ČR o výpis z evidence skutečných majitelů o ověření 
skutečného majitele Dodavatele. 

 

6.    V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna    
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném   
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních  
údajů), (dále jen: “nařízení GDPR“) požaduje objednatel jako správce a poskytovatel  
osobních údajů svých zaměstnanců od zhotovitele jako zpracovatele poskytnutých     
osobních údajů bezpodmínečné dodržování zásad ochrany poskytnutých osobních údajů. 

      Zpracovatel se v rámci procesu zpracování osobních dat při naplňování smluvně  
      dohodnutých činností zavazuje k přijmutí všech potřebných technických a organizačních  
      opatření, která zajistí dodržování výše uvedeného nařízení GDPR.  
      V případě porušení nařízení GDPR je zpracovatel povinen neprodleně o stavu věci   
      informovat poskytovatele dat a přijmout patřičná nápravná opatření.  

 

7. Zhotovitel a objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a 
srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo 
lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy. 
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8. Obě strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené Domov    
sociálních služeb Meziboří, p. o., která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu 
smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že 
skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich 
zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

 
 
 
 
V Mostě, dne                                                         V Meziboří, dne  
 
…………………………………………………….                 …………………………………………………….  
 
Za Zhotovitele: Martin Kučera, jednatel                            Za Objednatele: Mgr. Marcela Kačalová   
                                                                                                                    ředitelka organizace 
 
 


