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Záloha: 0,- Zaměření: ano
Demontáž: ano
Montáž: ano

Sazba DPH: 21% Zakázka: ZH SSLaCH /2019
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ČI. I. Smluvní strany

Zhotovitel: JKT OKNA Olomouc s.r.o. provozovna Wellnerova 1,Olomouc,77900
Na Střelnici 429\30, OLOMOUC, 77900
zastoupená Mgr.Josefem Kuhrem 
DIČ: CZ29385377 IČ: 29385377 
GE Money Bank, a.s.
Číslo účtu: 203782372\0600

Objednatel: Střední škola logistiky a chemie v Olomouci
U Hradiska 157/2
779 00 Olomouc - Klášterní Hradisko
zastoupená PaedDr.Daruší Mádrovou - ředitelkou školy

ČI. II. Předmět díla

Předmětem díla je dodání okenních žaluzií společností JKT OKNA Olomouc s.r.o. dle 
přílohy č. 1 (cenové nabídky), jež je nedílnou součástí této smlouvy, a to včetně zaměření 
a montáže těchto výrobků.

ČI. III. Místo plnění

Místem plnění je: SŠLCH učebny a kabinety dle specifikace v příloze 
Účel stavby: pro bydlení NE

ČI. IV. Doba plnění

Doba zhotovení díla se sjednává v termínu do 25.8.2019 J
ČI. V. Cena

Specifikace ceny díla je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

ČI. VI. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na zaplacení zálohy ve výši 0,- 
kterou objednatel uhradí před zahájením výroby předmětu díla zhotovitelem, a to buďto 
převodem na účet zhotovitele, nebo v hotovosti v místě sídla provozovny zhotovitele, pokud 
nebylo dohodnuto jinak.
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Zaplacení zálohy je podmínkou pro zahájení výroby. Prodlení se zaplacením zálohy 
prodlužuje sjednaný termín zhotovení díla.
2. Cena předmětu díla po odečtení uhrazené zálohy je následně splatná na základě faktury 
vystavené zhotovitelem po provedení a předání díla.

ČI. VII. Povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané kvalitě a době.
2. Zhotovitel vyzve objednatele po zhotovení díla k jeho převzetí. Objednatel je povinen 

převzít dokončené dílo v místě jeho plnění.
3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu stanovenou ve smlouvě. Nárok na 

zaplacení ceny vzniká provedením díla. Objednatel nabude vlastnického práva k pro
vedenému dílu teprve úplným zaplacením jeho ceny.

ČI. VIII. Záruka

Zhotovitel ručí za kvalitu výrobku i montáže v rámci předmětu 
plnění dle této smlouvy po dobu 2 let od provedení díla.

ČI. IX. Smluvní pokuta a úrok z prodlení

1. Při prodlení zhotovitele s provedením díla ve stanovené době plnění je možno uplatnit 
smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla, se kterým je zhotovitel v prodlení, za každý 
den prodlení.

2. Při prodlení objednatele se zaplacením vystavené faktury je možno uplatnit úrok z prodlení 
ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

ČI. X. Závěrečná ustanovení

1. Podpisem „Smlouvy o dílo" uzavírají mze podepsané strany smluvní vztah, přičemž se 
smluvní strany dohodly, že se tento vztah bude řídit „Všeobecnými prodejními a dodacími 
podmínkami" společnosti JKT OKNA Olomouc s.r.o, které jsou v aktuálním znění oběma 
stranám známy a obě strany s jejich zněním souhlasí.

2. Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah vyplývající z této smlouvy se řídí 
platným zákoníkem.

3. Tato smlouva se podepisuje ve dvou exemplářích, z nichž každá smluvní strana obdrží 
po jednom vyhotovení.

4. Obě smluvní strany potvrzují, že bezvýhradně souhlasí se zněním této smlouvy a na důkaz 
toho připojují své podpisy.
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autorizované zastoupení firmy Rl OKNA, a.s.

OLOMOUC 17.4.2019

Zadavatel:
Střední škola logistiky a chemie Olomouc 
U Hradiska 157/2
779 00 Olomouc-Klášterní Hradisko

KALKULACE NA VÝROBU. OPRAVU A MONTÁŽ OKENNÍCH ŽALUZIÍ (ŽH) objektu SŠLaCH učebny + kabinety

Provedení: Celo-řetízkový domykavý systém s integrovanou převodovkou vhodný k montáži do plastových oken 
včetně vodících silonových lanek vymezujících chod žaluzie. Každá žaluzie ovládaná samostatně nekonečným 
řetízkem. Brzda řetízku žaluzie montována vždy do boční zasklívací lišty okna.
Barva komponentů žaluzií bílá, barva lamel bílá

Kalkulace dle zaměření na místě realizace
Učebna 171 kabinet: 4x nová ŽH + práce
Učebna 305 2x nová ZH + práce
Učebna 306 lx nová ŽH + práce

Učebna 309 lx nová ŽH + práce

Učebna 313 4x spojka + práce
Učebna 314 2x nová Ž, 4x spojka + práce

Učebna 318 6x spojka + práce
Učebna 315 lx nová ŽH, 7x spojka + práce

Učebna 319 4x nová ŽH, 2x spojka, 4x silon vodící + práce

Učebna 322 2x nová ŽH, 3x spojka + práce

Učebna 259 lx nová ŽH + práce

Učebna 204 4x nová ŽH, 4x spojka + práce

Učebna 205 lx nová ŽH, 6x silon vodící, 2x spojka + práce

Učebna 208 9x nová ŽH, 4x silon vodící, 2x spojka + práce
Učebna 209 3x spojka + práce
Učebna 210 2x nová ŽH, 5x spojka, 6x silon vodící + práce

Učebna 211 lx nová ŽH + práce

Učebna 212 7x nová ŽH, 7x silon vodící, 3x spojka + práce

Učebna 213 lx nová ŽH, 8x silon vodící, 2x spojka + práce

Učebna 214 2x nová ŽH, 4x spojka, 4x silon + práce

Učebna 215 llx nová ŽH, 4x silon vodící, 3x spojka + práce

Učebna 126 4x nová ŽH, 7x spojka, 4x silon vodící + práce

Učebna 127 5x nová ŽH, 5x silon vodící + práce

Učebna 130 4x nová ŽH, 2x spojka, 2x silon vodící + práce

Učebna 131 2x nová ŽH, 3x spojka + práce

Učebna 132 7x nová ŽH, 4x spojka, 2x silon vodící + práce
Učebna 133 4x nová ŽH, 8x silon vodící + práce
Učebna 134 5x nová ŽH, 6x silon vodící + práce

Učebna 135 6x nová ŽH, 6x silon vodící + 4x spojka + práce
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Učebna 136: 2x nová ŽH, 18x brzda řetízku, 6x silon vodící, 4x spojka + práce 

Učebna 110: 5x spojka, 3x silon vodící + práce 
Učebna 105: lx nová ŽH + práce
Učebna 17: 2x nová ŽH, 3x spojka, 4x silon vodící + práce
Učebna 18: 2x spojka + práce
Učebna 24: lx spojka + práce
Učebna 25: 2x nová ŽH, 4x spojka + práce
Učebna přízemí odpočívárna: lx nová ŽH, 4x silon vodící, 4x spojka + práce
Učebna 28: 3x nová ŽH, 4x silon vodící, 2x spojka + práce
Učebna 30: lx spojka + práce
Učebna 64 šatny: lx nová ŽH + práce
Učebna 2 šatny (dveře 326b): 6x nová ŽH, 2x spojka + práce
Učebna šatny tělocvičny: 4x nová ŽH + práce

Celkem nových žaluzií 115ks 94.180,-
Celkem demontáž kompletní 115ks 11.350,-
Celkem montáž kompletní 115ks 17.110,-
Demontáž + montáž silonů + aretace silonů vč. materiálu 97ks (200bm) 19.500,- 
Montáž + dodávka nových brzd + chybějících krytek 4.200,-
Dodávka + montáž spojek řetízků 102ks 3.960,-
Dotažení silonů + kotvení brzd a krytek + přesun a doprava materiálu 9.650,- 
Spojky rezerva pouze dodávka 200ks 1.600,-
Odvoz a ekologická likvidace demontovaných prvků 3.450,-
CELKEM 165.000,-
DPH 21% 34.650,-

Celkem BRUTTO 199.650,-Kč

Uvedená cena obsahuje výrobu žaluzií, dopravu na místo realizace a kompletní montáž. 
Záruční doba na nový výrobek i komponenty + montáž - 24 měsíců.

Objednatel: Zhotovitel: JKT OKNA Olomouc s.r.o.
vypracoval: Josef Kúhr tel.773899005
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