
Smlouva o dílo
podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku v platném znění

1. Objednatel:

Mateřská škola Nové Město na Moravě, příspěvková organizace
se sídlem Drobného 299, 592 31 Nové Město na Moravě
iČ: 70995559
zastoupené Ivanou Buchtovou. ředitekou
objednatel není plátce DPH
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ivana Buchtová
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 107-1587210297/0100
objednatel není plátce DPH
(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

KB Stavební s.r.o.
se sídlem Jamborova 800, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupená Markem Kučerou - jednatelem, Ing. Jánem Babejem - jednatelem
ve věcech techníckých je oprávněn jednat: Stanislav Ondráček
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
1C: 29208181
DIČ: CZ29208181
bankovní spojení: Komerční banka, as.
č.ú.: 43-680940021 7/0100
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C. vložka 65772
(dále jen „zhotovitel‘)

Předmět smlouvy o dilo

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na vlastni náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této

smlouvy provést pro objednatele dílo Přesun posuvné brány a vstupní branky — ul. Tyršova Nové

Město na Moravě: pracoviště MS Slavkovíce.. (dále jen dílo ) specifikované dále v této smlouvě, a
předat jej objednateli v dohodnutém termínu, a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dilo

převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

Dilo je zhotovitel povinen provést osobně a ve lhůtě do 28.11.2016.

II.

Povinnosti smluvních stran

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost (účastnit se kontrolních dnů:
poskytovat informace apod.).
2. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že materiál a náčiní potřebné k řádnému zhotoveni díla zajistí zhotovitel
sám, když s náklady na materiál a náčíni bylo kalkulováno při stanoveni ceny dle či. III. této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo specifikované v či. I této smlouvy řádně a včas. Dilo je

provedeno. je-li dokončeno bez vad a nedodělků a předáno.
5. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na předmětném díle do 10.11.2016



III.

Cena za dílo

1. Smluvní strany se dohod‘y na ceně díla v celkové výši 39.200,- Kč bez DPH. K ceně bude připočteno
DPH dle platných předpis Celková cena včetně 21% DPH činí 47.432,- Kč. Dohodnutá cena je splatná
na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Splatnost faktury je stanovena na 14 dnů od
vystavení.

2. Cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli bezhotovostním převodem na účet.

3. Cena v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního díla.
specifikovaného touto smlouvou.

4. Cena může být změněna pouze v případě, pokud dojde na základě požadavku objednatele ke změně
předmětu plnění proti smlouvě o dílo - tj. při vicepracich a méněpracích potvrzených objednatelem ve
stavebním deníku nebo dodatkem ke této smlouvě o dílo.

IV.
Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly, že:

Zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu:

- za nedodrženi terminu zahájení prací ve výši 0,1%% ze sjednané ceny díla Kč za každý den
prodleni

- za nedodrženi konečného termínu dokončení a předání díla ve výši 0,2%% ze sjednané ceny díla
za každý den prodleni

- za nedodrženi termínu odstraněni reklamované vady dle reklamačního protokolu ve výši 500 Kč
za každý den proďení

Objednatel bude platit zhotoviteli smluvní pokutu:

- za prodlení s placenim faktur dle či. V. této smlouvy ve výši 0:1%% z dlužné částky za každý den
prodlení

2. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, ato na základě faktury vystavené oprávněnou smJuvní stranou
smluvní straně povinné. V případě, že vznikne povinnost platit smluvní pokutu oběma stranám, může být
proveden na základě písemné dohody zhotovitele a objednatele jejich zápočet.

V.
Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit; poměrnou část původně určené ceny zhotoviteli zaplatí,
má-li z částečného plněni zhotovitele prospěch.

Mezi düvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit, patři zejména:
a) prodleni zhotovitele delší než 14 dnů se zahájením prací,
b) prodlení zhotovitele delší než 14 dnů s dokončením prací,
c) soustavné nebo zvlášť hrubé porušení provozních podminek pracoviště zhotovitelem, kjejichž

dodržováni se zhotovitel v této smlouvě zavázal,
d) soustavné nebo zvlášť hrubé porušení podmínek jakosti dila,
e) zhotovitel bude v likvidaci, na jeho majetek byl prohlášen konkurs, proti zhotoviteli bylo zahájeno a

probíhá insolvenčni řizenL
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2. Zjisti-Ii objednatel při provádění díla, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby
zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dilo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené
době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému
porušeni smlouvy.

3. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy:
a) v připadě kdy k provedeni dila nutná součinnost objednatele a objednatel neposkytl potřebnou

součinnost, pokud na to zhotovitel objednatele dřive upozornil.
b) trvá- Ii objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného přikazu nebo s použitim zřejmě

nevhodné věci po zhotovitelově upozornění.

4. Oznámeni o odstoupeni musí být učiněno písemně a odesláno doporučeně na adresu druhé
smluvni strany uvedenou v záhlaví. Odstoupenim od smlouvy se tato od počátku ruši.

vl.
Ostatni podmínky smlouvy

1 Objednate je oprávněn kontrolovat prováděni díla:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, výkresovou ói
projektovou dokumentací, příslušnými normami, obecnými právnimi předpisy,

- upozorňovat na zjištěné nedostatky,
- dát pracovnikům zhotovitele příkaz k zastaveni praci v připadě, že zástupce zhotovitele není

dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví, nebo hrozi-li jiné
vážné škody.

2. Zhotovitel nese do předání předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na
realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených do objektu nebo k jeho výstavbě
zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobeně v důsledku svého zaviněni třetím
osobám.

3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruční lhůtu na dílo v délce 24 měsíců od předání a dokončení díla.

VII.

Závěrečné ustanoveni

1. Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran ji založené
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotovenich, z nichž zhotovitel obdrží jedno a objednatel jedno
vyhotoveni.

3. Tuto smlouvu lze změnit či doplňovat pouze formou pisemných dodatků odsouhlasených oběma
smluvními stranami.

4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

5 Nedilnou součástí smlouvy je:

Cenová nabídka č.20161107

V Novém Městě na Moravě dne 10.11.2016
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