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  SMLOUVA O DÍLO  
 

 

Akce: rekonstrukce části střechy pavilonu Chirurgie 

 

I. 

Smluvní strany 

Zhotovitel: firma: Kateřina Jirásková 

 sídlo: Studentská 941/10, 734 01 Karviná Mizerov 

 IČO: 75532085 

 zastoupen: Kateřina Jirásková 

 

Objednatel: firma, osoba: Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice 
Středočeského kraje 

 sídlo: Máchova 400, 256 01 Benešov 

Zapsaná v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, Oddíl B, vložka 9996 

 IČO: 272 53 236 

 DIČ: CZ 272 53 236 

 bankovní spoj.: PPF banka a. s., 2014310033/6000 

 zastoupen: MUDr. Roman Mrva, předseda představenstva, ředitel 

II. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele klempířské a pokrývačské práce na části střechy 
pavilonu chirurgie, v sídle Objednatele, v rozsahu podle přílohy č. 1. 

III. 
Doba plnění 

1. Zhotovitel provede dílo v termínu do 10. týdnů od podpisu této smlouvy. 

IV. 
Cena díla 

1. Smluvená cena díla činí 577.610,- Kč bez DPH. 
V. 

Platební podmínky 
1. Objednatel se zavazuje uhradit celkovou cenu díla do 30 dní od dokončení a předání díla. 
2. Ceny jsou splatné bankovním převodem na účet zhotovitele. 

VI. 
Řízení a provádění díla 

1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovují tyto své zástupce kteří jsou oprávněni ke krokům technic-
kým, majícím souvislost s prováděným dílem a jsou oprávněni podepisovat zápisy v montážním 
deníku: zástupce zhotovitele: Kateřina Jirásková 

                 zástupce objednatele: Bohuslav Pěkný, vedoucí údržby 
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VII. 
Přejímací řízení, záruční podmínky 

1. O předávacím řízení bude sestaven zápis, který obsahuje zhodnocení prací, jejich jakost, případný 
soupis vad a nedodělků včetně lhůt pro jejich odstranění. Součástí zápisu je prohlášení o převzetí 
díla, případně důvody odmítnutí převzetí. Dílo bude převzato bez vad a nedodělků. 

2. Zhotovitel poskytne na dodaný předmět smlouvy záruku 10 let ode dne předání.  
3. Zjistí-li objednatel, že dílo vykazuje vady, ať byla vada způsobena špatnou prací, použitím vadných 

výrobků nebo poškozením úmyslným nebo nedbalostním, nedodržením podmínek dokumentace dí-
la nebo jiným jednáním nebo nedostatky na straně zhotovitele s výjimkami uvedenými v této 
smlouvě, je zhotovitel povinen vadnou část díla bez zbytečného prodlení odstranit. 

4. Jestliže zhotovitel neodstraní vady v záruční době v termínu dohodnutém s objednatelem, může 
objednatel zadat odstranění vad jiné osobě. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objed-
nateli takto vzniklé náklady nejpozději do 10 dnů po obdržení faktury. 

5. Vedle případně uplatněných nároků za vady díla má objednatel při vadném plnění    nárok na 
náhradu škody. 

VIII. 
Všeobecná ustanovení. 

1. Tato smlouva může být měněna písemnou formou s tím, že podmínkou platnosti změny je 
podpis pracovníky uvedenými v čl. I smlouvy. 

1. Smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží po jednom výtisku 
a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a zveřejněním 
v registru smluv. 

2. Jakékoliv dodatečné úpravy smlouvy přeškrtáváním, přepisováním, vpisováním, které nabyly 
stvrzeny podpisy obou smluvních stran jsou neplatné.  

 

 

 

 

........................... ............................. 

Zhotovitel MUDr. Roman Mrva 

předseda představenstva, ředitel 

Objednatel 

V Benešově, dne    V Benešově, dne 

 


