Smlouva o
uzavřená ve smyslu

§

536 a násl. zákona

;

č.

dílo

513/1991 Sb. (Obchodní zákoník)

I.

Smluvní Strany

Bohumil Richter

Zhotovitel:

Šnxnvﬂıá 56
783 85 Šnnnvﬂıá

IČoz
DIČ; CZ7204265310
Zastoupený p. Bohumilem Richterem
Bankovní Spojení
Z

ČÍSIO účtu

:

I

Mateřská škola Uničov, příspěvková organizace
Zastoupený: p. Miladou Bauerovou
Komenského 680
783 91 Uničov
IČ 75027071, DIČ;

Objednatel:

II

Předmět
Objednatel zadává
“RekonStrukci topení

a

zhotovitel

MS Tyršova”

přijímá

díla

a

zavazuje

Se

provést

pro

objednatele

III.

Odměna za dílo a platební podmínky
1.

Cena za dílo je stanovena dle přiloženého výměru:

Celkem bez DPH

DPH 21%

Celková cena včetně DPH
2.

3.

4.
5.

Kč 90 456,00
Kč 18 995,80
Kč 109 451,80

Objednatel (škola) není při realizaci díla dle této Smlouvy osobou povinnou k dani a u plnění
nebude uplatněn režim přenesení daňové povimıosti dle §92e Zákona o DPH v platném Znění“.
Faktura bude vystavena včetně DPH 21%.
Daňový doklad - faktura bude vystavena po konečném předání díla a bude proplacena po
předání díla bez vad a nedodělků.
V případě nedodržení termínu splatnosti faktury bude obj ednatel povinen uhradit smluvní
pokutu ve výši 0,1%za každý den prodlení z celkové ceny
Za nedodržení termínu předání díla bude dodavateli účtována Smluvní pokuta ve výši 10.000 Kč
za každý den prodlení,

IV.

Termín plnění a místo plnění
Termín zahájení
Termín ukončení:

07/2019
31.7.2019
Mateřská Škola Uničov, Tyršova 24, 783 91 Uničov

Z

Místo plnění

:

V.

Záruční podmínky
Záruka na provedené dílo je 36 měsíců, na dodané komponenty je záruka dle podmínek výrobce.
VI.

Všeobecná ustanovení
1.

2.
3.

Objednatel prohlašuje, že má na úhradu zhotoveného díla zajištěno ﬁnanční krytí.
Do doby předání díla nebude dílo objednatelem užíváno.
Zhotovitel zodpovídá na místě plnění Za důsledné dodržování norem bezpečnosti práce a požární
ochrany.
VII.

Odstoupení od smlouvy

Kterákoli smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud druhá strana přes opakované
upozornění nesplní některou Z podstatných smluvních povinností podle této smlouvy o dílo (termín plnění,
předmět plnění, termín a výše platby). Smlouva v takovém případě zaniká okamžikem doručení oznámení o
odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně nebo dnem, který je uveden v dopise, kterým oprávněná strana

od smlouvy odstupuje.
Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy Z viny objednavatele, budou
vyfakturovány náklady, které vznikly zhotoviteli při realizaci zakázky do doby odstoupení od Smlouvy.
VIII.

Závěrečná ujednání
l.

.

ř7\U*:l>““°E°

.

Tato smlouva může být změněna pouze písemným dodatkem, podepsaným oprávněnými
zástupci obou smluvních stran.
Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
Všechny rozepře nebo spory plynoucí Z této smlouvy by měly být řešeny smírnou cestou.
Nedílnou součástí smlouvy je přiložená cenová kalkulace
Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních.
Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň prohlašují, že si tuto
Smlouvu přečetly a že tato nebyla sjednaná V tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných

podmínek.

v Šnnnvﬂıáč ánę 8.6.2019
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Výkaz výměr
v

v

Mateřska skola Uničov, príspěvková organizace
Komenského 680, Uničov 783 91
/

Rekonstrukce topení
ol

název položky
+
Dodávka montáž kondenzační kotel 1 ks Victrix

MŠ Tyršova
mj.

kolik

jed. cena

ce/kem

I

1

Tera 24 záruka na kotel a regulaci 5|et

2

demontáž

stávajícího kotle

chemické

čistění

38 526 00 KČ
3 800,00 KČ

38 526 00 KČ
3 800,00 KČ

Soubor

6 830,00 KČ

6 830,00 Kč

soubor

7 600,00 Kč

7 600,00 KČ

soubor

3 640,00 KČ

3 640,00 KČ

Soubor

2 060,00 KČ

2 060,00 KČ

1

500,00 Kč
1 700,00 KČ

1

ks

4 600,00 KČ
7 320,00 KČ

4 600,00 Kč
7 320,00 Kč

ks

3

400,00 KČ

3 400,00 KČ

ks

940,00 KČ
7 540,00 KČ

940,00 KČ
7 540,00 KČ

ks
ks

topného systému před

instalací

3

ošetření topného Systému inhibitorem proti

4

korozi

ekologická likvidace chemického roztoku po
5

čištění

ekologická likvidace demontovatelného Zařízen íz
6
7

původní kotelny
revize plynu

ks

3

revize elektro

ks

9

zaškolení obsluhy

10

montáž elektro

500,00 KČ
1 700,00 KČ

Napuštění Systému, uvedení do provozu,

soubor

instalace

Tlaková zkouška topného systému

a

plynovodu

11
12

Vystavení dokumentace
provoz

13

Termostat

k

topnému

k regulaci teploty v

zdroji pro

místnostech

ks

1

Cena celkem bez DPH

DPH 21%

Cena celkem

vč.

DPH

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu "Rekonstrukce topení

1

90 456,00 KČ
18 995,80 Kč
109 451,80 KČ

MŠ Tyršova"

