SMLOUVA O DÍLO
uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 82/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

mezi stranami

Objednatel:
Domov na Jarošce, příspěvková oreanizace
se sídlem: Hodonín, Jarošova 3, PŠC 695 01
IČ: 47377470
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 15538671/0100
Zastoupen: Ing. Janou Matušinovou - ředitelkou
dálejen ,, objednatel"
a

Zhotovitel:
Vít Strachota
se sídlem: Lipov Č.406, 696 72 Lipov
IČ: 04545095
DIČ: CZ7808064286
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 4165444329/0800
dálejen ,,zhotovitel"'
l. Předmět díla

Předmětem díla je provedení prací ,,Oprava stropu SDK (l. NP chodba odd. L, kancelář ředitelka), oprava maleb a nátěrů (sesterna, kancelář - provozní technik, kancelář —
ředitelka, kancelář - ekonomka, vstup, chodba oddčlení L, l. NP, zádveří výtahu 1. NP,
příruční sklad kuchyně, kotelna, expansní nádoby, šatna levá, šatna pravá, kancelář stravování )" v budově Domova na Jarošce, příspěvkové organizace v Hodoníně - Jarošova
ulice č. 3, dle cenové nabídky ze dne 5. 3. 2019 (datum doručení - elektronicky), která je
přílohou této smlouvy.
Případné vícepráce budou předem konzultovány s objednatelem a bude o nich sepsán dodatek
této smlouvy, na základě kterého mohou být fakturovány.

2. Cena díla
Celková cena provedené práce dle ČI. l této smlouvy představuje 189.098,-KČ včetně 15 %
DPH.
3. Platební a fakturační podmínky

Faktura bude vystavena po dokončení a předání ukončených dílčích prací objednateli.
Předání díla bude provedeno písemnou formou ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana
obdrží po jednom vyhotovení.
'
Splatnost faktur je stanovena na 14 dnů od převzetí faktury objedňáteleni.

4. Doba plnění
Zúčastněné strany se dohodly, Že práce budou provedeny v termínu:
od 18. 3. 2019 do 13. 12. 2019

5. Práva a povinnosti smluvních stran

Kvalita díla musí plně odpovídat požadavkům objednatele, dílo musí být provedeno v souladu
s právními předpisy a technickými normami.
Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžné provádění prací.
Veškerý materiál je majetkem zhotovitele do doby úhrady konečné faktury objednatelem.
Objednatel je povinen zajistit řádný a nerušený průběh prováděni prací.
Zhotovitel je povinen při prováděných pracích respektovat denní režim uživatelů,
ubytovaných v budově.
6. Odpovědnost zhotovitele za vady díla a záruka

Zhotovitel odpovídá za nezávadnost díla a jeho řádné provedeni dle předchozích dohod a
ustanoveních v této smlouvě.
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na nezávadnost díla v délce 24 měsíců ode dne
předání díla objednateli.
7. Smluvní pokuty
Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktury, zaplatí za každý den prodlení smluvní pokutu
ve výši 0,05 % z ceny díla.
Bude-li zhotovitel v prodlení s termínem v plnění díla, zaplatí za každý den prodlení smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla.

8. Závěrečná ustanovení
Obsah této smlouvy je možno změnit nebo doplnit pouze písemným dodatkem
odsouhlaseným oběma zúčastněnými stranami.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem, kdy dojde k podpisu této smlouvy oprávněnými
zástupci obou smluvních stran.
Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze zúčastněných stran obdrží
jedno vyhotovení.
Smlouva bude objednatelem zveřejněna v Registru smluv.
V Hodonínč dne 13. března 2019
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