
Smlouva o dílo dle nabídky Sk19/198580 Datum: 10.10.2019

SMLOUVA
o  dílo uzavřená podle  § 2586 - § 2635 zákon č. 89/2012 Sb

OBJEDNATEL:
Zařízení školního stravování Přerov
750 02 PŘEROV, Kratochvílova 30
Tel.: 	 	 	 	 	 Fax:
IČO: 49558277 DIČ: CZ49558277
Banka: Číslo účtu:
,

ZHOTOVITEL:
V okno s.r.o.
Statutární zástupce: 
Oprávněn k podpisu: 
767 01 Kroměříž, Skaštice 149
Tel.: 
IČO: 25527266 DIČ: CZ25527266
Banka: 	 	 Číslo účtu: 
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku

ČLÁNEK 1.
Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje vyrobit a dodat výrobky  podle nabídky zhotovitele číslo Sk19/198580 ze dne 10.10.2019, která je
nedílnou součástí této smlouvy. Součástí smlouvy jsou i práce uvedené v této nabídce provedené dle specifikace ve
Všeobecných obchodních podmínkách V okno s.r.o.
Objednatel nevyžaduje montáž se systémem parozábrany dle ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování

ČLÁNEK 2.
Čas plnění

Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a nebezpečí, ve lhůtě odpovídající této smlouvě, za předpokladu, že objednatel splní
veškeré své závazky vyplývající z této smlouvy, zejména stavební připravenost.
Zhotovitel provede dílo v termínu  do 30.11.2019.

ČLÁNEK 3.
Cena díla

Objednatel a zhotovitel se dohodli na následující ceně:
Výrobky a služby dle nabídky číslo Sk19/198580 89 945,00 Kč

ČLÁNEK 4.
Platební podmínky

Objednatel a zhotovitel se dohodli na následujících platebních podmínkách:
Zbývající částka ve výši 89945.00 Kč
Zbývající částka bude uhrazena do 14 dnů od předání díla.
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Smlo um: 10.10.2019

ZHoTovITELz
V okno s.r.o.
Statutární Zástupce: ing. Martin Zelinger
Oprávněn k podpisu: Čáp Karel
767 01 Kroměříž, Skaštice 149
Tel.: 573 341 992 - spojovatelka Fax: 573 331 959
IČoz 25527266 DIČ; cz25527266
Banka: ČS Hulín a.s. Číslo účtu: 1409576309/0800
Společnost Zapsaná V obchodním rejstříku u, KS V Brně, oddíl C, Vložka 30517

ČLÁNEK 1.
Předmět plnění

Zhotovitel se Zavazuje vyrobit a dodat Výrobky podle nabídky Zhotovitele číslo Sk19/1985 80 Ze dne 10.10.2019, která je
nedílnou součástí této smlouvy. Součástí smlouvy jsou i práce uvedené v této nabídce provedené dle specifikace ve
Všeobecných obchodních podmínkách V okno s.r.o.
Obj ednatel nevyžaduje montáž se systémem paroZábrany dle ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře - Požadavky na Zabudování

ČLÁNEK 2.
Čas plnění

Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a nebezpečí, ve lhůtě odpovídající této smlouvě, Za předpokladu, že objednatel splní
veškeré své Závazky vyplývající Z této smlouvy, Zejména stavební připravenost.
Zhotovitel provede dílo v termínu do 30.11.2019.

ČLÁNEK 3.
M

Obj ednatel a Zhotovitel se dohodli na následující ceně:
Výrobky a služby dle nabídky číslo Sk19/1985 80 89 945,00 Kč

ČLÁNEK 4.
Platební podmínky

Obj ednatel a Zhotovitel se dohodli na následujících platebních podmínkách:
Zbývající částka ve výši 89945.00 Kč
Zbývající částka bude uhrazena do 14 dnů od předání díla.
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ČLÁNEK 5.
Předání díla

Zhotovitel předá dílo objednateli na místě montáže.

ČLÁNEK 6.
Záruka

Na okna a dveře je poskytována záruka 60 měsíců .
Záruka na žaluzie, sítě, rolety, ostatní doplňky a zednické zapravení  je 24 měsíců.
Objednatel vyžaduje, aby  provedení napojovací spáry nebylo  provedeno  se  systémem parozábrany dle TNI 74 6077 . Byl
dodavatelem náležitě  poučen a nebude  uplatňovat případné reklamace provedení napojovací spáry.
V rámci záruky Vám nabízíme bezplatné seřízení oken.  Objednatel má nárok na první seřízení zdarma, v případě vyplnění
formuláře "Hodnocení zákazníkem" na stránkách www.vokno.cz

ČLÁNEK 7.
Smluvní pokuta

Za nedodržení termínu dodání díla  uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny za každý
započatý den prodlení. V případě opoždění zálohové platby bude termín dokončení posunut nejméně o tuto dobu prodlení. Při
opoždění platby lze uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení , případně odebrání
výrobků. Přičemž dnem platby se rozumí připsání dané částky na účet zhotovitele.

ČLÁNEK 8.
Jiná ujednání

Zhotovitel neodpovídá za zdržení způsobené dodatečnými změnami.
Pokud se vyskytnou vícepráce budou účtovány samostatně dodatkem ke smlouvě , nebo na základě daňového dokladu po
dohodě obou stran.
Až do úplného zaplacení díla jsou výrobky , které jsou předmětem smlouvy majetkem zhotovitele.
Ostatní ujednání se řídí Všeobecnými obchodními  podmínkami V okna s.r.o.
V souvislosti s nabytím účinnosti úpravy režimu přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací
podle §92e zákona č.235 2004 Sb. ve znění p.p.  -  zákon o dani z přidané hodnoty prohlašujeme, že přijatá zdanitelná plnění
od firmy V okno s.r.o. využíváme výlučně pro účely, které jsou předmětem daně. tj. ve vztahu k daným plněním vystupujeme
jako osoba povinná k dani.
Sazba přenesené daňové povinnosti činí 21%.
Každá ze smluvních stran obdrží 1 potvrzené vyhotovení.
CHOD  SAMOZAVÍRAČE MŮŽE  PODLEHÁT  ZMĚNÁM TEPLOT A JEHO SEŘÍZENÍ NENÍ SOUČÁSTÍ ZÁRUKY .

Přílohy: Nabídka oken a  dveří číslo Sk19/198580 ze dne 10.10.2019.

V ................................................................

........................................................................................................................................................................
zhotovitel objednatel
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ČLÁNEK 6.
Záruka

Na okna a dveře je poskytována záruka 60 měsíců .
Záruka na žaluzie, sítě, rolety, ostatní doplňky a zednické zapravení  je 24 měsíců.
Objednatel vyžaduje, aby  provedení napojovací spáry nebylo  provedeno  se  systémem parozábrany dle TNI 74 6077 . Byl
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Smluvní pokuta
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započatý den prodlení. V případě opoždění zálohové platby bude termín dokončení posunut nejméně o tuto dobu prodlení. Při
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V souvislosti s nabytím účinnosti úpravy režimu přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací
podle §92e zákona č.235 2004 Sb. ve znění p.p.  -  zákon o dani z přidané hodnoty prohlašujeme, že přijatá zdanitelná plnění
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V ................................................................

........................................................................................................................................................................
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ČLÁNEKS.
Předání díla

Zhotovitel předá dílo obj ednateli na místě montáže.

ČLÁNEKó.
Záruka

Na okna a dveře je poskytována Záruka 60 měsíců .
Záruka na žaluzie, sítě, rolety, ostatní doplňky a Zednické Zapravení je 24 měsíců.
Obj ednatel vyžaduje, aby provedení napojovací spáry nebylo provedeno se systémem paroZábrany dle TNI 74 6077 . Byl
dodavatelem náležitě poučen a nebude uplatňovat případné reklamace provedení napoj ovací spáry.
Vrámci zárukv Vám nabízíme bezplatné seřízení oken. Objednatel má nárok na první seřízení zdarma, v případě vvplnění
formuláře "Hodnocení zákazníkem " na stránkách www. vokno. cz

ČLÁNEK7.
Smluvní pokuta

Za nedodržení termínu dodání díla uhradí Zhotovitel obj ednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% Z celkové ceny Za každý
Započatý den prodlení. V případě opoždění Zálohové platby bude termín dokončení posunut nejméně o tuto dobu prodlení. Při
opoždění platby lZe uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05% Z dlužné částky Za každý Započatý den prodlení , případně odebrání
výrobků. Přičemž dnem platby se roZumí připsání dané částky na účet Zhotovitele.

ČLÁNEKS.
Jiná uiednání

Zhotovitel neodpovídá Za Zdržení Způsobené dodatečnými Změnami.
Pokud se vyskytnou vícepráce budou účtovány samostatně dodatkem ke smlouvě , nebo na Základě daňového dokladu po
dohodě obou stran.
Až do úplného Zaplacení díla jsou výrobky , které jsou předmětem smlouvy majetkem Zhotovitele.
Ostatní ujednání se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami V okna s.r.o.
V souvislosti s nabytím účinnosti úpravy režimu přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací
podle §92e Zákona č.235 2004 Sb. ve Znění p.p. - Zákon o dani Z přidané hodnoty prohlašujeme, že přijatá Zdanitelná plnění
od firmy V okno s.r.o. využíváme výlučně pro účely, které jsou předmětem daně. tj. ve tahu k daným plněním vystupujeme
jako osoba povinná k dani.
SaZba přenesené daňové povinnosti činí 21%.
Každá Ze smluvních stran obdrží l poteené vyhotovení.
CHoD sAMoZAvÍRAČE MŮŽE PoDLEHÁT ZMĚNÁM TEPLoT A JEHo sEŘÍZENÍ NENÍ soUČÁsTÍ ZÁRUKY .

Přílohy: Nabidka oken a dveří číslo Sk19/1985 80 Ze dne 10.10.2019.
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Zhotovitel obj ednatel
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