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Děláme pro vás profi kuchyně

Smlouva o dílo
„Dodávka a montáž multifunkční pánve včetně příslušenství pro Senior dům Soběslav“

1. Smluvní strany
Objednatel:
Senior dům Soběslav
Mrázkova 748, Soběslav, PSČ 392 01
Zastoupený: Ing. Zinou Petráskovou
IČO: 70920567
(dále jen o b j e d n a t e l )

Zhotovitel:
IN-GASTRO, s. r. o.
Erbenova 566, 390 02 Tábor
zast. ve věcech smluvních: p. Tomáš Voborský
zast. ve věcech technických: Ing. Lukáš Vlach
IČO: 26098938 , DIČ CZ26098938
Bankovní spojení : 78-1444660207/0100, Komerční banka
( dále jen z h o t o v i t e l )
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2. Předmět a rozsah smlouvy
Zhotovitel se zavazuje, že dodá objednateli gastronomickou technologii v rámci akce „Dodávka a
montáž multifunkční pánve pro Senior dům Soběslav“ dle nabídek č. TNA19220 a TNA19221, které
tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo jako přílohy č.1 a 2.

3.Termín a podmínky dodání
Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou dodat předmět smlouvy do 30 dnů od podpisu smlouvy a to
za podmínek touto smlouvou sjednaných.
Za objednatele převezme výrobky - zařízení po stránce smluvní: Ing. Zina Petrásková
Za objednatele převezme výrobky - zařízení po stránce věcné: …………………………………………………...
Zhotovitel je povinen řádně dokončený a odzkoušený předmět smlouvy předat objednateli. Součástí
přejímky je rovněž veškerá dokumentace uvedená v předmětu díla. K přejímce vyzve písemně
zhotovitel objednatele min. 2 dny předem. Objednatel je povinen se přejímky zúčastnit a uvést
v zápise veškeré připomínky bránící převzetí. Přejímka a případná následná reklamace se řídí
Obchodním zákoníkem. Zápis o přejímce vyhotovuje objednatel.

4. Místo dodání
Místem dodání je : Senior dům Soběslav, Mrázkova 748, Soběslav, PSČ 392 01

5. Cena za dílo
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou a odpovídající nabídce dle zákonů
platných v době realizace dodávky.
ve výši:
461.634,60 Kč bez DPH
558.577,90 Kč včetně DPH
Vícepráce nad rámec předmětu této smlouvy o dílo budou odsouhlaseny smluvními stranami a
zakotveny k této smlouvě písemnou formou jako číslovaný a oběma smluvními stranami podepsaný
dodatek (viz. možné úpravy v projektu atd.)
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6. Fakturace, platební podmínky
Objednatel se zavazuje poskytovat finanční plnění vůči zhotoviteli takto :
V případě fakturace:
a) Celkovou cenu vč. DPH uhradí objednatel na účet zhotovitele v termínu do 14 kalendářních dnů po
předání a převzetí předmětu smlouvy objednatelem v souladu s čl. III této smlouvy a případném
odstranění závad, na základě písemného protokolu o předání a převzetí, podepsaného oběma
smluvními stranami, a to na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem.
Splněním platby se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele a připsání na účet
zhotovitele.

7. Vlastnictví k předmětu kupní smlouvy
Vlastnictví k předmětu této kupní smlouvy přejde na objednatele zaplacením celé sjednané ceny
včetně DPH v souladu s čl. 5 a 6 této smlouvy. Nebezpečí náhodné zkázy nebo škody na předmětu
plnění nese objednatel okamžikem instalace v prostoru určeném objednatelem.
Zboží a celková dodávka je výhradním vlastnictvím zhotovitele do celkového uhrazení konečné faktury
dle čl. 6 této smlouvy. Do té doby nesmí dojít k prodeji třetí osobě.

8. Odpovědnost za vady - záruční doba
8.1. Záruční doba
Záruční doba činí: 24 měsíců. Záruční doba počne běžet dnem předání a převzetí díla v souladu
s touto smlouvou. Více viz. záruční list v rámci předávací dokumentace.
Dodavatel se zavazuje nastoupit na servis do 12 hodin od nahlášení poruchy a dodat náhradní díly
max. do 1 pracovního dne od nahlášení poruchy. V případě, kdy je zařízení neopravitelné na místě, si
zhotovitel vyhrazuje právo prodloužení termínu výše uvedeného pro odstranění vady o dobu
nezbytně nutnou k výměně či dodání a odzkoušení. Bezplatně se rozumí cena náhradního dílu,
doprava a práce spojená s výměnou či opravou. V případě nutnosti si zhotovitel vyhrazuje právo
plnění záručních oprav třetí osobou, ale vždy odborně vyškolenou pro danou technologii a úzce
spolupracující se zhotovitelem.
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V případě havárie odstraní zhotovitel závadu s okamžitým výjezdem. V záruční době je

výrobcem doporučeno provádění pravidelných profylaktických prohlídek stroje - viz. článek
8.2 této smlouvy.
Záruční doba se nevztahuje na vady předmětu plnění, které se projevily v záruční době a nejsou
způsobeny porušením práv a povinností ze smlouvy vyplývajících dodat bezvadné plnění
zhotovitelem. Záruka se nevztahuje na vady způsobené zásahem vyšší moci, neodbornou manipulací,
nedostatečnou údržbou či zásahem třetích osob.
Objednatel odpovídá za to, že předmět smlouvy bude provozován v souladu s provozním návodem,
s návodem na údržbu a dalšími pokyny zhotovitele.

8.2. Pravidelné profylaktické prohlídky
8.2.1. Obě strany se dohodly na provádění pravidelných profylaktických prohlídek zařízení.
8.2.2. Profylaktické prohlídky budou prováděny vždy 1x ročně k výročí předání provozu. První
prohlídka proběhne do ……………... Písemná zpráva o každé profylaxi bude poskytnuta
nejpozději do 3 týdnů od provedení.
8.2.3. Na přesném termínu, času a vpuštění do objektu Objednatele se vždy obě strany
dohodnou dostatečně předem (minimálně 45 kalendářních dnů). Obě strany si předem určí
osobu, oprávněnou jednat jak za Zhotovitele, tak za Objednatele. Toto bude dohodnuto vždy
písemnou formou – dostačující je emailová komunikace.
8.2.4. Objednatel zajistí a umožní vstup do objektu pro účely profylaktické prohlídky.
8.2.5. Profylaktické prohlídky
provozní dobu Objednatele.

budou

prováděny

v objektu

Objednatele,

a

to

mimo

8.2.6. Po provedení profylaktické prohlídky bude vyhotoven protokol o jejím provedení,
s popisem stavu zařízení a popisem případných, nebo akutních oprav. Z této zprávy bude
patrné, které opravy jsou záruční a které naopak nelze jako záručními uznat. Na takové opravy
Zhotovitel připraví cenovou nabídku s termínem opravy.
8.2.7. Odměna za provedenou profylaktickou prohlídku je stanovena na částku 2.000,- Kč bez
DPH, za každou prohlídku. Přičemž cena za profylaxi obsahuje veškeré náklady spojené s touto
činností.
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8.2.8. Tato profylaxe nezahrnuje pravidelnou revizi elektrospotřebičů dle CSN 33 16 00 ed. 2
9. Majetkové sankce a odstoupení od smlouvy
Dostane-li se zhotovitel svým vlastním zaviněním do prodlení s plněním závazku z této smlouvy
vyplývajícím vůči objednateli, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
1000 Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo na náhradu škody vůči zhotoviteli.
Dostane-li se do prodlení vlastním zaviněním objednatel s proplacením převzatých faktur od
zhotovitele, ať zálohových či konečné, je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli úrok z prodlení
ve výši 0,1% z nezaplacené faktury za každý den prodlení. Tím není dotčeno právo na náhradu škody
vůči objednateli.
Objednatel je oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit, je-li zhotovitel svým vlastním zaviněním
v prodlení s plněním díla o déle než 10 dnů nebo neprovádí dílo v souladu s touto smlouvou či
právními předpisy nebo doporučenými ČSN a to ani po písemném upozornění objednavatele a ve
lhůtě jím určené k nápravě.
V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy, aniž by došlo k výše uvedeným nedostatkům na straně
zhotovitele, uhradí zhotoviteli veškeré vzniklé a prokázané náklady spojené s přípravou a realizací
dodávky.

10. Seznam příloh
Příloha č. 1 - cenová nabídka č. TNA19220
Příloha č. 2 - cenová nabídka č. TNA19221

11. Závěrečná ustanovení
Obě strany prohlašují, že předem souhlasí v souladu se zněním zákona č.106/1999 Sb. (o svobodném
přístupu k informacím), s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném
znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoli
v budoucnu dojít.
Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, ustanoveními
Zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, a dalšími právními předpisy jej doplňujícími, obchodními
zvyklostmi.
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Měnit nebo doplňovat tuto smlouvu lze jen písemnou formou. K návrhům dodatků se smluvní strany
zavazují písemně vyjádřit do 15-ti dnů od doručení návrhu.
Platnost a účinnost této smlouvy je dána podpisem smlouvy oprávněnými zástupci smluvních stran.
Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech a to v jazyce českém, z nichž každý má platnost
prvopisu.
Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva je souhlasným, svobodným a
vážným projevem jejich skutečné vůle, že smlouvu neuzavřeli v tísni, ani za nevýhodných podmínek.
Na důkaz toho připojují na smlouvě své podpisy.

V Soběslavi dne …………………………………….

..............................................
objednatel

…………............................................
zhotovitel
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