
/
1. TS služby s.r.o.

Se sídlem: Soškova 1346, 59231 Nové Město na Moravě
lČ: 25509187
DIČ: CZ25509187
Zastoupená: Ing. Jiřím Brychtou, jednatelem společnosti
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Pavel Poul, provozní pracovník
Bankovní spojeni: Komerční banka, as.
Č. Ú.: 27-1295630257/0100
Zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Brně, spis. Zn. C28680
(dále Jen „zhotovitel“)

a

2, Mateřská škola nové Město na Moravě, příspěvková organizace
Se sldlem: Drobného 299, 592 31 Nové Město na Moravě
Zastoupená: Ivanou Buchtovou, ředitelkou
Ve věcech technických je oprávněn Jednat: Ivana Buchtová
lČ: 70995559
DIČ: Není plátcem DPH
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č.ú.: 107-1587210297/0100

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 5 2586 a násl. a ve spojeni s ust. 5 2623
a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění, (dále Jen „občanský
zákon ĺk‘)

tuto

Smlouvu o dílo Č. 2!2019

I. Předmět plnění
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této

smlouvy řádně provést pro objednatele dílo „Oprava sociálního zařízení MŠ Pohledec“ (dále Jen
„dílo“) specifikované dále v této smlouvě, a předat jej objednateli v dohodnutém terminu, a
objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dilo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou
cenu.

2. Předmětem smlouvy je kompletní dodávka díla. Dodávkou díla se rozumí provedení všech prací
včetně dodávek nezbytného materiálu potřebného pro řádné zhotovení díla. Dále provedení
veškerých Činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení díla (včetně úhrady nákladů nebo
poplatků s tím spojených) tak, aby v plném rozsahu plnilo svůj účel a odpovídalo veškerým normám
či technickým předpisům vztahujícím se na toto dílo tohoto charakteru.

3. Podrobná specifikace činností, které dílo zahrnuje, je uvedena v příloze této smlouvy, a to
položkovým rozpočtem na uvedené dílo.

II. Doba plnění
1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokonči a objednateli předá nejpozději dne 30. 7. 2019. Staveniště

bude zhotoviteli předáno nejdříve dne 25. 6. 2019.

2. Dilo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Provedením díla se
rozumí jeho úplné a řádné dokončeni a předání jako celku bez vad a nedodělků objednateli v místě
plněni, vyklizení a úklid všech ploch používaných‘ zhotovitelem a podepsáni posledního zápisu o
předáni a převzetí díla, Objednatel může převzlt dílo i v připadě, že vykazuje ojedinělé drobné
nedodělky, popř. vady, které jednotlivě ani ve svém souhrnu nebráni řádnému užíváni díla ani jeho
užíváni neztíží. Není to však jeho povinnost.

3. Dojde-li při realizaci díla k prodleni na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn požadovat na
objednateli prodloužení dohodnutého terminu předání dila dle či. II. odst. 1. této smlouvy přímo
úměrné délce prodlení.

4. Pokud bude v průběhu realizace dila zjištěna skutečnost, o niž zhotovitel nevěděl a vědět nemohl, a
která ztiží nebo znemožní provedeni díla ve sjednaném rozsahu, sdělí tuto skutečnost zhotovitel
neprodleně objednateli a projedná s ním další postup.



III. Místo plnění
1 Místem plnění a předání díla je budova MŠ Pohledec v obci Pohledec.

IV. Cena díla a platební podmínky
1. Objednatel se zavazuje, že za provedeni díla podle ČI, I této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní

cenu ve výši 161 906« Kč bez DPH, (dále Jen cena‘). K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle
platných předpisů. Cena je splatná na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem po
oboustranném podepsání protokolu o předáni a převzetí díla. Splatnost se sjednává na 14 dnů od
vystavení.

2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitostí účetnlho dokladu podle zákona Č. 563/1991 Sb. o
účetnictví v platném zněni a zákona Č. 235/2004 Sb. o DPH v platné zněni.

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

4. Celková cena je sjednána jako cena nejvýše připustná a neměnná po celou dobu realizace dila,
vyjma případů uvedených níže. Cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele, jejíž
součásti je položkový rozpočet, který je přílohou ö. 1 a součásti této smlouvy.

5. Cena může být změněna pouze v těchto případech:
a) dojde-Ii ke sníženi rozsahu předmětu plněnI oproti rozsahu stanovenému touto smlouvou o dilo

(méněpracem)
b) dojde-li ke zvýšeni rozsahu předmětu plnění oproti rozsahu stanovenému touto smlouvou o dílo

(vicepracem)

V. Práva a povinnosti smluvních stran
1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy a podle pokynů a podkladů předaných mu

objednatelem na vlastní náklady a odpovědnost a v dohodnuté lhůtě je objednateli předat.

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni díla v rozsahu:

- zda práce jsou prováděny v souladu

- upozorňovat na zjištěné nedostatky

- zastavit práce při zjištěni hrubého porušeni bezpečnostních předpisů nebo hrozících vážných
škod

3. Při realizaci díla je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné předpisy, které se vztahuji k
realizaci dila.

4. Objednatel je povinen řádně a včas zhotovené dilo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou
cenu.

5. Smluvni strany se zavazuji vzájemně spolupracovat a poskytovat veškerou součinnost a informace
pro řádné plněni svých závazků vyplývajících z této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny
informovat se navzájem o všech jim známých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité
pro řádné plněni této smlouvy.

6. Objednatel i Zhotovitel se budou písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně
před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště a spolupracovat při zajišťováni
BOZP pro všechny zaměstnance na pracovišti

7. Objednatel učiní tak i v případě, že dojde z jiných důvodů v prostoru realizace díla ke změnám!
které jsou způsobilá ohrozit bezpečnost osob nebo omezit možnost provádění předmětu dila. Ve
výše uvedených případech je povinen též tato místa výrazně označit jako nebezpečná, či omezeně
nebo zcela nepřístupná.

Vl. Záruční podmínky
1. Zhotovitel poskytuje na dilo dle této smlouvy záruku v délce 24 měsíců ode dne převzetí díla

objednatelem. Zhotovitel odpovídá rovněž za jakost použitých materiálů.

2. Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla po dobu trvání záruční doby. Reklamace vad
vzniklých v záručni době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu,
přičemž v reklamaci vadu popíše nebo uvede, jak se projevuje.

3. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat vady díla po dobu záruční doby bezplatně. V případě, že
zhotovitel prokáže neoprávněný zásah do dila objednatelem nebo třetí . osobou, uhradí objednatel
náklady zhotovitele s odstraněním vady.



4. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla způsobem dohodnutým s objednatelem ve lhůtě 14 dnů
ode dne písemného oznámeni vady díla, případně ve lhůtě dohodnuté s objednatelem.

VII. Sankční ujednání
1. V případě prodlení zhotovitele s provedením dila je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní

pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla, ato za každý i započatý den prodleni.
2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla způsobem a v termínu dle či. Vl. této smlouvy, je

objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvni pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý ‘i započatý
den prodleni a za každou řádně neodstraněnou vadu díla.

3. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem v souladu s či. IV., je
zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodleni ve výši 0,01 % z nezaplacené částky, a to
za každý i započatý den prodleni.

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

VIII. Závěrečná ustanovení
1. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou pisemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou

smluvních stran.
2. Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského

zákoníku v platném znění.

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Nedílnou součástí smlouvy je cenová nabídka (položkový rozpočet) zhotovitele ze dne 29.4.2019.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou paré s platnosti originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno

paré.

V Novém Městě na Moravě dne Z . S. R c i

Za zhotovitele: Za objednatele:

Mateřská škola NQVě Město na Moravě
TS služby ss.o, příspěvková onjanizace

Soškovai34ó Drobného 299

592 31 Nové Město na Moravě 592 31 Nové Mépto na Mpravě

t566 598 800 DIČ: CZ25509187 ičo: 7fj9559 7668 200

Ing. Jiří Brychta, jednatel Ivana Buchvá1 ředi7lka


