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Objednávka – Smlouva o dílo 
 

Zhotovitel: Objednatel:                                    

KOVOSVIT MAS Maschine Tools, a.s.  
Náměstí Tomáše Bati 419  
CZ - 391 02 Sezimovo Ústí  
IČ: 07333536 
DIČ: CZ07333536 
Bankovní spojení: ČS, a.s Praha  
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Střední škola Rokycany 

Jeřabinová 96 

Rokycany 

 

 

Objednávka číslo: email Zakázkové číslo:  291/2019 

Datum:   24/04/2019  

Vyřizuje:  xxxxxxxxxxxxxx      Útvar: 930  

Tel/Fax/e-mail:   xxxxxxxxxxxxxx           xxxxxxxxxxxxxxxxx E-mail:          

 
Předmět smlouvy o dílo: 
Oprava závady stroje: MCV754 vč.751 spočívající v odstranění příčiny špatné funkce sklápění lůžka   
Doba provedení díla:  17. týden 2019 
 
Cena za dílo:  
Smluvní strany se dohodly na ceně za dílo, která bude určena dle skutečně provedených prací podle těchto sazeb:  

- za pracovní hodinu:  1100,-Kč 
- za cestovní hodinu:     600,-Kč 
- za veškeré cestovní náklady: 11,90 Kč/za 1km  
- za ubytování dle účtu ubytovacího zařízení 
- materiál: dle zápisu v montážním výkazu  

 
    

Cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury zhotovitele, která bude vystavena se splatností 30 dnů. Bude-li objednatel v prodlení 
s úhradou ceny díla, má zhotovitel právo objednateli vyúčtovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý i započatý 
den prodlení. Zároveň se smluvní strany dohodly, že zhotovitel je oprávněn naprogramovat opravovaný stroj objednatele tak, že 
v případě prodlení s úhradou ceny za dílo delšího než dva kalendářní měsíce budou omezeny nebo zcela zablokovány funkce stroje. 
Zhotovitel je povinen tyto funkce opětovně obnovit nejpozději do deseti pracovních dnů od okamžiku připsání dlužné částky na účet 
zhotovitele.  
 
K výše uvedeným cenám zhotovitel účtuje 21% DPH. 
 
Zhotovitel poskytuje záruku 6 měsíců na práci, 6 měsíců na materiál od data předání díla objednavateli.  
 
Návrh smlouvy o dílo platí po dobu 14 dnů od jeho doručení objednateli. Přijatý návrh (potvrzenou objednávku) lze zaslat zhotoviteli 
faxem nebo e-mailem s uvedením zakázkového čísla zhotovitele. Vztahy touto smlouvou zvlášť neupravené se řídí českým právním 
řádem, zejména pak ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. Změny této smlouvy jsou možné jen písemně. V případě vzniku sporů mezi 
smluvními stranami vyplývajících z této smlouvy o dílo budou tyto rozhodovány Krajským soudem v Českých Budějovicích.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                      Podpis a razítko zhotovitele   
                                                                                                                                                                                          

KOVOSVIT MAS, a.s. 

Ing. Miroslav Smolák  
Ředitel servisu 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
Podpis a razítko objednatele 

                                                                                                     
      
      

 

 

 


