
SMLOUVA O OSLO
Dle § 631 a ná$l. zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany

Střední škola logistiky a chemie.
se sídlem: U Hradiska 29, 779 00 Olomouc
IČ: 00846337
DIČ: CZ00845337
zastoupena: PaedDr. Daruše Mádrová

(dále jen „objednatel")

a

Zdeněk Telíšek
Bytem: Na Zahrádkách 486, 783 14 Bohuňovice 
IC: 420 60 010
DIČ: CZ6301201620 
(dále jen „zhotovitel")

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo.

Článek I.
Předmět plnění

1.1. Předmětem plnění této smlouvy je provedení malířských a natěračských prací 
v učebnách školy a v pokojích domova mládeže objednatele

1.2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení následujících úkonů a k jejich 
následnému předání objednateli:

a) Malířské práce v učebnách školy, v pokojích domova mládeže, v tělocvičnách
b) Natěračské práce - nátěry soklů , radiátorů
c) Natěračské práce - nátěry železných konstrukcí, tj. plotu, dveří, zábradlí apod.

Článek II.
Cena za dílo a doba plnění

2.1 Objednatel zaplatí zhotoviteli za výše uvedené práce částku ve výši 199 794- Kč 
(,.>, DPH) dle přiložené cenové nabídky

2.2.. Zhotovitel se zavazuje provádět práce v termínu:
1.8.2019-31.12.2019

2.3.. Objednatel se zavazuje vytvořit podmínky pro to, aby zhotovitel mohl činnosti řádně a 
včas splnit a za uvedené činnosti zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
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Článek III.
Způsob a forma placení

3.1. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za dílo na základě faktury, která bude splňovat 
náležitosti daňového dokladu . Objednatel neposkytuje zálohy na provedené práce, 
fakturu uhradí až po předání zhotovených prací.

3.2. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je 
objednatel oprávněný vrátit jí zhotoviteli na doplnění. V takovém případě se přeruší 
plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta,splatnosti začne plynout doručením opravené 
faktury objednateli.

3.3. Lhůta splatnosti faktury je 14 dní od doručení.

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

4.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami.

4.2. Změny této smlouvy lze činit pouze formou písemných dodatků, které budou 
podepsány oběma smluvními stranami.

4.3. Tato smlouva je vypracována ve 2 vyhotoveních, ze kterých 1 si ponechá zhotovitel a 
1 objednatel.

V Olomouci dne

Střední škola logistiky
a chemie, -3-

Olomouc, U Hradiska 29
1Č 00845337, tel. 585 556 111

objednatel zhotovitel


