
PRODEJ - SERVIS - VÝROBA 
VELKOKUCHYŇSKÝCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

Tyršova 1328/24, 772 00 Olomouc - Hodolanv, tel: 585 152 320
e-mail: set-esíavolnv.cz. www.set-es.volny.cz

SMLOUVA O DÍLO

Smlouva se uzavira podle § 536 Obchodního zákoníku a dalších ustanovení obchodního zákoníku -
zákon č.513 /1991 sb.

I. Smluvní strany :

Objednatel:

Obchodní jméno:
Adresa firmy:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Č.účtu/směrný kód:
Zástupce ve věcech smluvních: 
Zástupce ve věcech technických: 
Telefon:

Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, 
U Hradiska 29, 779 00 Olomouc 
00845337 
CZ00845337

Bc. Zdenka Adámková, ekonom školy 

585 556 117

Zhotovitel:

Obchodní jméno: 
Adresa firmy:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Č.účtu/směrný kód: 
Zmocněnec pro smlouvy: 
Telefon:
E-mail:

SET-ES Jiří Ruček
Tyršova 1328/24,772 00 Olomouc-Hodolany 

11567163 
CZ5902280010 
ČS Olomouc 
1801502339//0800 
Ruček Jiří 
585 152 320 
set-es@volny.cz

II. Předmět smlouw:

2.1 Předmětem smlouvy je dodávka mycího stroje Winterhalter PT-M včetně instalace, napojení 
vody, odpadu a připojení mycího stroje na rozvod elektřiny.

2.2 Zhotovitel se zavazuje,že provede dílo v rozsahu podle předmětu plnění za sjednanou cenu,v 
dohodnutých termínech a podle podmínek této smlouvy.

2.3 Objednatel se zavazujeme řádně zhotovené dílo převezme a zaplatí sjednanou cenu podle části V. 
této smlouvy.
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III. Předmět díla :

3.1 Předmětem díla podle této smlouvy je dodávka mycího stroje PT - M dle dle cenové nabídky ze 
dne 24.4.2019, která je nedílnou součástí této smi. o dílo.

3.2 Dílo se považuje za dokončené po jeho bezvadném provedení a protokolárním předání 
zhotovitelem a převzetí uživatelem.

IV. Termíny plnění:

Od 1.7.2019 do 16.8.2019

V. Cena a platby :

5.1 Cena za zhotovení díla se sjednává dohodou smluvních stran podle § 2 Zákona číslo 526/90 Sb., 
jako celková cena pevná. Podkladem pro sjednání ceny byla cenová nabídka zhotovitele ze dne 
24.4.2019.

Cena bez DPH činí: 201 600,- Kč 

Slovy : Dvěstějedentisícšestsetkorun.

5.2 Cena zahrnuje kompletní dodávku díla podle části II této smlouvy, tj, včetně všech nákladů a režií 
zhotovitele (včetně dopravy, montáže, montážních pomůcek, likvidace odpadů vzniklých při montáži).

5.3 Způsob platby :
Platba bude provedena bezhotovostně zásadně na podkladě faktury vystavené zhotovitelem.
Faktura bude mít všechny náležitosti účetního daňového dokladu. Splatnost faktury objednatelem 
bude 14 dnů od vystavení. Splatností se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

5.4 Platba za dílo byla dohodnuta takto :
a/ objednatel se zavazuje, že řádně ukončené dílo protokolárně předané ( potvrzené dodací listy 
konečným uživatelem ) zaplatí v termínu splatnosti faktury-daňového dokladu vystaveného se všemi 
náležitostmi zhotovitelem.

5.5 Objednatel si vyhrazuje právo v konečné faktuře pozdržet úhradu 10% z celkové částky za dílo do 
doby odstranění případných vad a nedodělků sepsaných v předávacím protokolu. Objednatel je dále 
oprávněn neprovést úhradu zbývajících 10% z celkové částky v případě, že faktura - daňový doklad 
nemá všechny náležitosti účetního daňového dokladu.

VI. Sankce a podmínky odstoupení od smlouvy :

6.1 V případě, že objednatel nedodrží termín splatnosti faktury, zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 0,5 % denně z dlužné (fakturované) částky.

ZL: č.j.
1-93/00357Š
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X. Závěrečná ustanovení:

10.1 Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, s tím ,že každá smluvní strana obdrží jedno 
vyhotovení.Toto ujednání platí pro všechny změny a dodatky dohodnuté smluvními stranami.

V Olomouci dne: 21.5.2019

Za zhotovitele:

Jiří RUČEK
Tyršova 24, 772 00 OLOMOUC 
IC: 11567163, DIČ: CZ5902280010 

Tel.: 585 152 320 
E-mail: set-es@volny.cz

Za objednatele:

Bankovní spojení
ČS Olomouc

číslo účtu IČC4 DIČ:
1801502339/0800 11567163 CZ5902280010

ŽL: č.j.
1-93/00357Š
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