
Smlouva o dílo
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sh., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

Č.190127

Smluvní strany:

1. Zhotovitel:

FK servis s.r.o.
se sídlem: Přemyslova 745, 273 06 Libušin 
IČ: 27614352 
DIČ: C27614352
zastoupený: Bc. Františkem Kreglem, jednatelem
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 119008 
č. účtu: 35-70450402271/0100 KB Kladno

dále jen „zhotovitel“,

l.Objednatel:

Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
se sídlem: Husova 2119, 580 01 Havlíčkův Brod 
IČ; 60128071 
DIČ: -
zastoupená; Ing. Hanou Hlaváčkovou, ředitelkou
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr. vložka 794 
číslo účtu: 2765710257/0100 KB Havlíčkův Brod

dále jen „objednatel“,

(společně pak jako „smluvní strany“) 

uzavírají na základě vzájemné dohody tuto

Smlouvu o dílo

Článek I.
Předmět smlouvy '*

Předmětem této smlouvy je oprava systému požárního odvětrání CHIJC, dle nabídky 
zhotovitele č. 19_0127 S (dále jen dílo).



2. Dílo bude provedeno na adrese objektu Domov pro seniory, U Panských 1452, 580 01 
Havlíčkův Brod.

3. Přesná specifikace díla je popsaná v nabídce č. 19_0127 S /příloha č. 1/ Nabídka byla 
zpracována dle zadání objednatele.

Článek II. 
Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zahájí zhotovení díla po úhradě zálohové faktury 
vystavené zhotovitelem a dle dodacích podmínek vycházejících z nabídky č. 19_0127 S.

2. Oprava požárního odvětrávání bude dokončena nejpozději do 15. 5. 2019.

Článek III.
Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za zhotovení díla je 86 156,- Kč bez DPH.
(slovy: osmdesátšesttisícstopadesátšest korun českých)

2. Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude zaplacena následujícím způsobem:

záloha ve výši 50 % z celkové ceny díla (vč. DPH) 
doplatek 50 % - po předání díla

Záloha i doplatek budou zaplaceny objednatelem bankovním převodem na účet 
zhotovitele, na základě vystavených faktur.

3. Kceně bude účtována DPH dle zákonů v době realizace dodávky. Při nárokování snížené 
sazby DPH musí objednatel doložit prohlášení, že se jedná o stavbu pro bydlení nebo 
stavbu pro sociální bydlení, podle ustanovení § 48 odst. 5 písm. e) zákona o DPH č. 
235/2004 Sb. Jinak bude zhotovitel nucen, vystavit daňový doklad v aktuální vyšší sazbě 
DPH.
Jestliže objednatel doloží, že je plátcem DPH, tak plnění podléhá režimu daňové povinnosti 
podle § 92 písm. e) zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Výši daně je povinen doplnit a 
přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

4. V případě neuhrazení fakturované částky v termínu splatnosti smluvní strany sjednaly 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Předmět díla zůstává 
do úplného zaplacení majetkem zhotovitele.



článek IV.
Záruční doba a reklamace

1. Zhotovitel poskytne objednateli 24 měsíců dlouhou záruční dobu na bezplatné opravy.
Záruční doba může být prodloužena o 12 měsíců na základě smlouvy o pravidelných 
kontrolních prohlídkách uzavřené mezi provozovatelem a zhotovitelem do 12 měsíců od 
předání díla.

2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu předání a převzetí díla.

3. Reklamaci vady díla je objednatel povinen provést v průběhu záruění doby písemně, 
s technickým popisem vady. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě 
realizace v dohodnutém termínu.

1.

Článek V.
Podmínky provedení a předání díla

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zajistí na vlastní náklady likvidaci odpadu, vzniklého 
v souvislosti se zhotovením díla.

2. Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou souěinnost.

3. Objednatel zajistí k provedení díla přístup určeným pracovníkům zhotovitele do objektu, kteří 
mají souvislost s plněním této smlouvy.

4. Ve stanovený den zhotovení a předání díla je objednatel povinen se dostavit či zmocnit za sebe 
zástupce, tak aby mohlo být dílo předáno. V případě, že se objednatel nedostaví k předání díla 
nebo dílo odmítne bezdůvodně převzít, považuje se dílo za předané dnem, kdy došlo 
k bezdůvodnému odmítnutí převzetí díla nebo dnem, kdy k předání díla mělo dojít, avšak 
objednatel se k převzetí díla nedostavil.

Článek VI.
Ostatní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě prokazatelné škody na majetku konečného 
zákazníka, kterou způsobí zhotovitel, je zhotovitel povinen případnou vzniklou škodu 
objednateli uhradit.

Článek VII. 
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.



2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České 
republiky.
Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné 
dohody obou smluvních stran.
Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 
smluvní strana obdrží jedno.
Dodavatel uděluje odběrateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním celého textu této 
smlouvy včetně podpisů a příloh v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv 
splní odběratel a splnění této povinnosti doloží dodavateli. Obě strany berou na vědomí, že 
v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez 
dalšího zrušena od samého počátku
Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 nabídka č. 19_0127 S.
Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly 
jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

V Havlíčkově Brodě, dne:

Domov pro seniory --------
Havlíčkův Brod, \
příspěvková organizace' J

Husova 2119 řg,
5B0 01 Havlíčkův /

objednatel - Ing. Hana Hlaváčková, ředitelka

V Libušině, dne: 0^’ fV’

F K s e Ti 

Přemyslova 
tel

...JG0.2./:644.36'3"Oté'

zhotovitel - Bc. Frai Kregl, jednatel


