
Smlouva o dílo

podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 SB., občanský Zákoník, Ve Znění pozdějších předpisů,uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

1. Objednatelem

Název: Základní umělecká škola Břeclav,
Křížkovského 4, příspěvková organizace

Sídlo: Křížkovského 642/4, 690 02 Břeclav
Zastoupena': ředitelem školy Radkem PudelkouIČO: 70436304
Bankovní spojení: KB a. s. pobočka Břeclav, č. úč.
Tel.:
E-mail:

(dále jen jako „Objednatel“)

a

2. Zhotovitelem

Název: Radek Michlovský
Sídlo:
Bˇankovni Spojení: CS a. s., pobočka Břeclav, č. úč.
ICO: 03302857
Tel.:
E-mail:

(dále jen jako „Zhotovite|")

|. Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou Zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí dílo:
Obnova soc. zařízení přízemí Křížkovského 2 - stavební práce (dále jen „Dílo“).
Objednatel se Zavazuje Dílo převzít a Zaplatit Za néj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. Il. tétosmlouvy.

I|. Cena Díla a způsob úhrady

1. Cena Díla byla Smluvními stranami Stanovena ve výši 96.980,- Kč, neplátce DPH.
2. Cena Díla bude uhrazena na účet Zhotovitele č. vedený u ČS, pobočkaBřeclav do 3 dnů od předání a převzetí Díla.

|||. Termín zhotovení Díla a místo plnění

1. Zhotovitel provede Dílo od 1. 7. 2019 nejpozději do 31. 7. 2019

2. Zhotovitel provede Dílo v Základní umělecké škole Břeclav, v přízemí budovy Křížkovského 2.



IV. Předání a převzetí Díla

1. Dílo bude předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelem nejpozději do 2 dnů od ZhotoveníDíla bez vad a nedodělků, nejpozději však v termínu uvedeném v čl. lll. této smlouvy.
2. Bude-li mít Dílo v okamžiku předání a převzetí Zjevné vady a nedodělky, sepíší Strany protokolobsahující výčet těchto vad a nedodělků a Stanoví lhůtu pro jejich Odstranění. Objednatel nenípovinen převzít Dílo dříve, než dojde k odstranění všech vad a nedodělků na náklad Zhotovitele.

3. Zhotovitel poskytne na Dílo Záruku po dobu 24 měsíců od předání Díla Objednateli.

V. Práva a povinnosti stran

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo tak, aby mohlo být předáno Objednateli bez vad a nedodělkůnejpozději v termínu uvedeném v čl. ||| této smlouvy.

2. Objednatel nebo jím Zmocněná osoba (Alena Řehůřková) je oprávněn kontrolovat prováděníDíla, Zejména Zda je prováděno v souladu s touto smlouvou a obecně Závaznými právnímipředpisy, jakož i upozorňovat Zhotovitele na Zjištěné nedostatky.

3. Objednatel se Zavazuje poskytnout Zhotoviteli na vyžádání technickou dokumentaci.

4. Práva a povinnosti stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem,Zejména příslušnými ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve Znění pozdějšíchpředpisů

VI. Smluvní pokuty
(1) Zhotovitel je povinen Zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % Z ceny Díla Za každý
den prodlení s dokončením a předáním v termínu podle čl. ll| této Smlouvy.
(2) Objednatel je povinen Zaplatit Zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 0,2 % Z ceny Díla Za každý
den prodlení s platbou ceny Díla.

VI.
Závěrečné ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky na Základě Souhlasu obou stran.

2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu a každá Ze stran obdržípo jednom.

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

4. Tato Smlouva a vztahy zní Vyplývající se řídí právním řádem České republiky, Zejménapříslušnými ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů.
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BŘECLAV.
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