
SMLOUVA O DÍLO 
číslo smlouvy objednatele: 

uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku podle ustanovení §2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., 
díla: 

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na zhotovení 

„Stavební úpravy nářaďovny u vstupu do tělocvičny" 

Smluvní strany 

Objednatel 
Základní škola, Praha 2, Vratislavova 13 
se sídlem: Vratislavova 64 I 13, 128 00 Praha 2 
IČ/DIČ: 47610425 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupeno Mgr., Bc. Jiří Trunda, Ph.D., ředitelem školy 
KontaI‹tní osoba: 
Mgr., Bc. Jiří Trunda, Ph.D., tel.: 222 523 392, e-mail: info@vratislavova.cz 

Zhotovitel: 
Martin Kytka 
se sídlem: 
IČ/DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
jednající/zastoupený: 
Korespondenční adresa: 
Zástupce pro věci smluvní: 
Zástupce pro věci technické: 

Blevice 96, 273 28 Zákolany 
88578927, DIČ: CZ6902210678 
Česká spořitelna 
396439369 I 0800 

Martin Kytka, majitel 
Blevice 96, 273 28 Zákolany 
Martin Kytka, 602 220 048, martin.kytka@emaiI.cz 
Martin Kytka, 602 220 048, martin.kytka@email.cz 

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen " 
zakázka. 

,,ZZVZ 
., O zadávání veřejných 

) realizuje příslušná veřejná 





ı. 
Předmět smlouvy 

Předmětem plnění je stavební úpravy nářaďovny u vstupu do tělocvičny. Požadovaný 
výrobek je specifikován v položkovém soupisu výrobků, prací a dodávek v příloze č. 1 
této smlouvy. Výrobek musi splňovat zadávací kritéria objednatele. 

II. 
Doba a místo plnění 

Předpokládaný termín zahájení prací: 08.11.2019 

Předpokládaný termín ukončení prací: 18.11 .2019 

Místo plnění: zŠ Vratislavova 13, 128 00 Praha 2 

III. 
Cena a platební podmínky 

V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., O cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovené dílo specifikované v ČI. I. této 
smlouvy dle cenové nabídky zpracovaného zhotovitelem, a to ve výši: 

se 

Celková cena díla bez DPH: 
DPH 21 % 
Celková cena díla vč. DPH: 

209.945,00 Kč 
44.088,45 Kč 

254.033,45 Kč 

IV. 
Záruky 

1 Zhotovitel ručí za kvalitu jím provedených prací (díla) dle této smlouvy po dobu 
36 měsíců od data předání objednateli za podmínek uvedených v zápise o předání 
a převzetí dla. (V zápise o předání a převzetí díla je nutno uvést výrobky a materiály 
vyloučené ze záruky, resp. S kratší záruční lhůtou. Dále je nutno uvést podmínky 
údržby a zacházení s výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost 
za výskyt vady v záruční lhůtě.) 

2. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady, jím uznané, ve lhůtě 10 
pracovních dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud tomu nebrání 
nevhodné klimatické podminky. 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v zadání, nebo nepředvidatelnými událostmi. 

4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. v reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se 
projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat 
nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 
• odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.), 





• odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 
5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu 
nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší než 10 dnů od obdržení 
reklamace, a to bez ohledu na to, zda 
Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní. 

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž í 
reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou. 

7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení 
reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou 
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 
zhotovitel. 

zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. 

8. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouva je zhotovený podle podmínek 
smlouvy, že dílo bude v souladu S právními předpisy a souvisejícími normami. 
Zhotovitel neručí za vady způsobené nevhodnou údržbou díla či provozem. 

v. 
Závěrečná ustanovení 

Z 
touto smlouvou, a 

., občanský zákoník, ve 
1. Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené vztahy 

ni vyplývající, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb 
znění pozdějších předpisů. 

2. Žádná ze smluvních stran není oprávněna a nepřevede celou smlouvu ani jeji část, 
nebo jakoukoliv výhodu nebo prospěch Z ní na jinou osobu. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy, v souladu s ustanovením 
§ 2  pism. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění 
pozdějších předpisů, stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly prováděné v souvislosti S dodávkou stavebních praci Z veřejných výdajů 
nebo Z veřejné finančni podpory. 

4. Zhotovitel bere na vědomi, že objednatel je oprávněn uveřejnit na profilu zadavatele 
v souladu s § 219 ZZVZ smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech 
jejich změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění smlouvy. 

5. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou uzavřených 
písemných dodatků podepsanými oběma smluvními stranami. 

6. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech S platností originálu, po jednom 
vyhotovení pro každou smluvní stranu. 

7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci 
smluvních stran. 

8. Smluvní strany prohlašují že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejich příloh , na 
údajů, jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují vlastnoručními podpisy. 
že S jejím obsahem souhlasí že smlouva byla uzavřena základě pravdivých 





vı. 
Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy: 
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný soupis prací) 

61 m. V Praze, dne 2019 
ga *\ Iv V Blevicích, dne 2019 
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kalkulace ZŠ Praha 2, Vratislavova 64 I 13, 120 00 Praha 2 
oprava I úprava nářaďovny do schodišťového prostoru nabídková cena 
materiál cena I ks I m celkem 
OSB PD Firestop - Pyrotjte I tl. 16 mm I vnitřní jednostranný záklop, zvýšené boky, strop 
SDK DF - Knauf RED Piano I U. 12,5 mm I vnéjšíjednostranný záklop, zvýšené MW 
případná PP izolaoel KNAUF MPE 
konstukćní rastr/ kovový pozink 
případné PP ucpávky I PROMAT 
konstrukční a spojovací materiál pro OSB PD a SDK 
konstrukční a spojovací materiál pro rastr kovový pozink 
vnější nátěrové hmoty! HET, PRIMALEX, Du Lux 
stavební zárubeň kovová 
PP vnitřní dveře MASONITE 900 mm 
kování klika I klika. cylindrický zámek FAB 
spojovací a kotvící materiál, lepidla. tmely, kolíky, prošly, PP PU pěny 
pracovni úkony 
truhlářské položky I výroba na místě, montáž a instalace u zákazníka 
doprava osob a materiálu na místo 
zednické a malířské položky I poprava podkladu, začištění, malba, odvoz a odstranění odpadu. úklid 
Cena bez DPH 

1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 
1,0 

1.0 
1,0 
1.0 

39 540,00 Kč 
18 540,00 KČ 
11 540,00 KČ 
9 585,00 KČ 
4 550,00 KČ 
3 510,00 Kč 
2 880,00 Kč 
3 520,00 Kč 
3 540,00 Kč 

18 570,00 KČ 
2 540,00 Kč 
4 830,00 Kč 

88 500,00 Kč 
6 800,00 Kč 

11 500,00 Kč 

39 540,00 KČ 
18 540,00 Kč 
11 540,00 Kč 
9 585,00 Kč 
4 550,00 Kč 
3 510,00 Kč 
2 880,00 Kč 
3 520,00 Kč 
3 540,00 Kč 

18 570,00 Kč 
2 540,00 Kč 
4 830,00 Kč 

68 500,00 KČ 
6 800,00 KČ 

11 500,00 Kč 
209 945,00 Kč 

martin.ky1ka@emai!cz 

Martin Kytka 
ICO: 88576927, DIČ: CZ 6902210678, č.ú.: 0396439369 I 0800 
sídlo: Blevice 90, 273 28 Zákolany, tel.: 602 220 048, 315 783 012 
provozovna: Minická 635. 278 01 Kralupy n.nIt., areál army Balak 

Snížené sazba DPH (15°/0) podléhají výrøhw pevné spojené S bytovým zařízením (podrobnosti dle §48) 
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