
Smlouva o dílo
499/13/2019

na realizaci stavby

„Střední škola logistiky a chemie, Olomouc,
U Hradiska 29 - Oprava havarijního stavy rozvody 

pro vakuum-1 PP budova AťÉ
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník

I.
SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Střední škola logistiky a chemie
Se sídlem: U Hradiska 29, 779 00 Olomouc
IČ: 00845337
Zastoupený: PaedDr. Daruše Mádrová, ředitelka školy
Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických: PaedDr. Daruše Mádrová, ředitelka školy

telefon: 585556112 
e-mail: madrova@sslch.cz

Bankovní spojení: Komerční banka Olomouc
č.ú.: 40632811/0100

(dále jen „Objednatel")

a

2. Zhotovitel:
Spisová značka:
Se sídlem:

PTÁČEK - pozemní stavby s.r.o.
C 24882 u KS v Ostravě
Podvalí 629, Kojetín I - Město, PSČ 752 01

IČ: 25896873
DIČ: CZ 25896873
Zastoupený: Ing. Leošem Ptáčkem, jednatelem

Michalem Peterkou, MBA, jednatelem
Osoby oprávněné jednat ve věcech 
-technických: Ing. Richard Pavlík, MBA

telefon: 777 116 197

mailto:madrova@sslch.cz


e-mail: richard.pavlik@ptacekps.cz 
Ing. Pavlík, hlavní stavbyvedoucí 
telefon: 777 116 197 
e-mail: richard.pavlik@ptacekps.cz

Bankovní spojení: ČS, a.s.
č.ú.: 2544562/0800

(dále jen „Zhotovitel")
oba společně dále jen „smluvní strany"

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, 
tuto smlouvu o dílo:

II.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v rozsahu a za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě pro Objednatele dílo

„Střední škola logistiky a chemie, Olomouc,
U Hradiska 29 - Oprava havarijního stavu rozvodu pro vakuum- 1PP

budova A“
(dále jen „dílo")

a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu 
za jeho provedení.

2. Dílo bude provedeno v rozsahu určeném položkovým rozpočtem dle nabídky 
zhotovitele.

3. Místem plnění zakázky objekt budovy A - Střední škola logistiky a chemie, 
Olomouc, U Hradiska 29, se sídlem U Hradiska 157/29, 779 00 Olomouc- 
nacházející se na p.č. st. 219, v k.ú. Klášterní Hradisko

4. Předmětem díla je oprava vodorovného rozvodu pro vakuum v1PP od svislé 
stoupačky k vývěvám. Součástí prací je výměna rozvodů, kotvení rozvodů, 
napojení na stávající přípojné body.

5. Stavební práce budou částečně probíhat za plného provozu školy. Postup prací 
bude konzultován a přizpůsoben požadavkům školy.

III.
DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

1.

2.

Termín zahájení prací: 
Termín dokončení díla:

18. 6. 2019 
30.6. 2019
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IV.
CENA DÍLA

1. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla dle této smlouvy ve výši:
Cena díla bez DPH...........................................................175.498,- Kč
21% DPH............................................................................36.855,-Kč
Cena díla včetně DPH....................................................212.353,- Kč
(slovy: dvěstědvanácttisíctřistapadesáttřikorunčeských)

2. Tato cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla. Cena díla může být zvýšena pouze na základě změny 
podmínek nebo rozsahu prací vyvolaných nalezeným stavem.

3. U stavebně-montážních prací v režimu přenesení daně bude vystaven daňový 
doklad podle § 92a odst. 2 ZDPH.

4. Objednatel není plátcem DPH.

PLATEBNÍ PODMÍNKY
• < • *

1. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do 2. pracovního dne po
dokončení prací soupis provedených prací. Zhotovitel vystaví fakturu nejpozději 
do 7 pracovního dne od předání díla. Povinnou přílohou faktury musí být 
odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Splatnost faktury je 
stanovena v délce 14 dnů.

VI.
ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

1. Záruční doba je stanovena v délce 36 měsíců pro stavební práce a 24 měsíců na 
dodaný materiál.

VII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu.

2. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na 
základě oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním 
tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu 
se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona



č. 340/2015 Sb., Zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.

4. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 
smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

5. Přílohy smlouvy:
Příloha č.1: „Položkový rozpočet11

V Olomouci dne: V £- ^ V Kojetíně dne:

Za Objednatele: Za Zhotovitele

Stfedal Škola logistiky 
a chemie, -a-

Ofomoue, U Hradiska 26
i.: , JvÚ4S:3 ,, .ti. 585 356 111

PaedDr. Daruše Mádrová
ředitelka školy







Propočet nákladů na opravu rozvodu -vakuum-1 PP
,Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29

NÁZEV množství jednotka Nab.c./Mj CENA BEZ DPH CELKEM
Trubka SteelPres z uhlíkové oceli průměr 76, 
1x2 mm vnější zinkování 54 ks 1076 58 104,00 Kč
Konzole 1 soub 6000 6 000,00 Kč
Izolace 56 ks 41 2 296,00 Kč
Koleno 90° SteelPres 76,1 mm uhlíková ocel 6 ks 2938 17 628,00 Kč
Přechodka SteelPres s vnějším závitem 76,1 4 ks 2269 9 076,00 Kč
Nátrubek SteelPres 76,1 mm uhlíková ocel 13 ks 2974 38 662,00 Kč
Kohout kulový 2 1/2" páka F/F, voda 1 ks 3732 3 732,00 Kč
Práce na odstranění stávajících rozvodů 1 soub 10000 10 000,00 Kč
Práce na rozvodu vakua 1 soub 30000 30 000,00 Kč
Celkem bez DPH 175 498,00 Kč




