
 
SMLOUVA O DÍLO č. Z 400,401,535,662,663,664/19 

uzavřená mezi: 
 
zhotovitelem:             

Sodoma Perfecta s. r. o. 
K Vystrkovu 2186/1c 

143 00 Praha 4 - Modřany 
zastoupená: ing.Jiřím Sodomou 

telefon: 602 346 172 
IČ: 24204242, DIČ: CZ 24204242 

bankovní spojení: ČSOB  
č.ú. : 249243825/0300 

Firma zapsána v obch.rejstříku vedeném  
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 188382. 

Den zápisu 16. ledna 2012. 

 
 

a 
objednatelem:                      

Nemocnice Rudolfa a Stefanie a.s. 
nemocnice Středočeského kraje 

Máchova 400 Benešov 256 01 
 

IČ: 27253236   ;  DIČ: CZ 27253236 
 
Místo plnění : Máchova 400, Benešov  
 
 
 

Objednatel prohlašuje, že je plátcem DPH a předmět plnění souvisí s jeho ekonomickou činností. 
Služby a zboží jsou dodávány ve zvláštním režimu podle §92a-§92e zákona o dani z přidané hodnoty. 

Daň je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. 

 
 

Oddíl 1 : Předmět smlouvy: Závazek zhotovitele provést pro objednatele DODÁVKU vč. 
MONTÁŽE pasivního chlazení budov   dle specifikace uvedené v nabídce zhotovitele     

                 Z 400,401,535,662,663,664/19 ze dne 12.6.a 6.11.2019 
                které jsou nedílnou přílohou této smlouvy a závazek objednatele hotové dílo převzít a 

zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu, uvedenou v odd.3. 
 
Oddíl 2 : Termín plnění: Montáž bude provedena do konce roku 2019 po uzavření smlouvy o dílo 

a zaplacení zálohy 300.000,-Kč bez DPH převodem. 
 
Oddíl 3 : Cena díla: Byla stanovena dohodou smluvních stran ve výši 597.384,- Kč   bez DPH dle 

platných předpisů a dle výš nabídek zhotovitele  
                 Z 400,401535,662,663,664/19  ze dne 12.6 a 6.11.2019 
                 (DPH bude účtováno podle zákona o DPH v platném znění.) 
Oddíl 4 : Platební podmínky:. 

Po podpisu SOD vystaví zhotovitel zálohovou fakturu ve výši 300.000,-Kč bez 
DPH.Objednatel tuto fakturu zaplatí převodem. 
K datu předání hotového díla vystaví zhotovitel konečnou fakturu ve výši 297.384,-Kč 
bez DPH, kterou objednatel uhradí převodem ve lhůtě do 4 týdnů. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oddíl 5 : Smluvní pokuty: 
V případě, že objednatel nezaplatí fakturu ve lhůtě splatnosti, zhotovitel bude účtovat za 
každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky a odběratel se 
zavazuje tuto částku uhradit. 
Zhotovitel se zavazuje v případě nedodržení termínu dodávky a ukončení montážních 
prací uhradit objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové 
ceny díla. 

Oddíl 6 : Ostatní ujednání: 
6.1. Součinnost objednatele: Objednatel zajistí zhotoviteli nerušený přístup k místu 

montáže v době od 7 do 17 hod., pokud nebude sjednáno jinak. Objednatel je 
dále povinen zajistit zhotoviteli možnost připojení potřebných médií (el. energie, 
voda aj.) 

6.2. Specifikace materiálu: Dle cenové nabídky  
                            Z 400,401,535,662,663,664/19  ze dne 12.6 a 6.11.2019 

 
6.3. Rozměrová specifikace: Dle cenové nabídky 

                            Z 400,401,535,662,663,664/19  ze dne 12.6.a 6.11.2019 
                             

 
Předání a převzetí díla: Po dokončení montáže bude provedena funkční zkouška za účasti 
objednatele, který k ní bude zhotovitelem přizván. V návaznosti na to bude sepsán protokol o 
předání díla objednateli. Před dokončením díla bude objednatel vyrozuměn o termínu předání. 
Předání proběhne na místě montáže. Objednatel převezme dokončené dílo i v případě drobných 
vad a nedodělků, které nebrání jeho užívání. Den předání hotového díla bez vad a drobných 
nedodělků musí souhlasit se dnem dokončení montáže a tento den je dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

6.4. Zastupování:  
6.4.1. zastupování zhotovitele ve věcech smluvních i technických:  

Pavel Zelingr 
6.4.2. zastupování objednatele ve věcech smluvních i technických:  

6.1. Osobní údaje: Poskytnutá data slouží výhradně k dohodnutému účelu 
obchodního vztahu. Data nebudou poskytnuta třetím stranám a nebudou použita 
k reklamním účelům. 

Oddíl 7 : Záruka: Na materiál 48 měsíců, na montáž 24 měsíců, od předání a převzetí díla. 
Prodloužená záruka se vztahuje pouze na materiál. 

Oddíl 8 :    Vlastnictví díla: Hotové dílo zůstává majetkem zhotovitele až do úplného zaplacení  
                   ceny díla, uvedené v odd. 3. 
 
V Benešově  dne 15.11.2019 
 
 
 
 
             ……………………                                               …………………….. 
                    objednatel                                                                 zhotovitel 
 
 


