
Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Město Ivančice
Sídlo: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
Zastoupeno: Milanem Bučkem, starostou
IČO: 00281859
DIČ: CZ00281859
bankovní spojení: č. ú:
(dále jen “objednatel”)

a

Alumix s. r. o.
Sídlo: Křižkovského 300/33, 603 00 Brno
Zastoupena: Michaelem Paravicinim, jednatelem
IČO: 03998029
DIČ: CZ 03998029
bankovní spojení: č. ú.
Telefon:
Email:
(dále jen “zhotovitel”)

Článek I.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je „dodávka a montáž venkovních žaluzií typ Z-90 na el. ovládání
a krycími plechy na žluté budově ZŠ Vladimíra Menšíka, ul. Růžová, Ivančice“ dle Cenové
nabídky zhotovitele č. 752/2019 ze dne 13. 6. 2019.

Článek II.
Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo nejpozději v termínu do
20.12. 2019.

Článek III.
Cena za dílo

Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činí 177 651,- Kč (slovy: stosedmdesátsedmtisíc
šestsetpadesátjedna korun českých) bez DPH.

Článek IV.
Fakturace a platební podmínky

1. Objednatel na prováděné práce a dodávky nebude poskytovat zálohy.



2. Cena díla bude uhrazena po ukončení prací. Datum předání a převzetí díla, které bude 
uvedené na předávacím protokolu, bude dnem uskutečnění zdanitelného plnění. K tomuto 
dni bude vystavena konečná faktura se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení 
objednateli.  

3. Zhotovitel bude fakturovat včetně DPH, neboť se nejedná o ekonomickou činnost 
objednatele. 

4. Na daňovém dokladu bude uveden název akce, tj. „dodávka a montáž venkovních žaluzií 
typ Z-90 na el. ovládání a krycími plechy na žluté budově ZŠ Vladimíra Menšíka, ul. 
Růžová, Ivančice“. 

5. Při neúplnosti nebo nesprávnosti daňového dokladu je objednatel oprávněn doklad vrátit a 
běh splatnosti se zastaví. Nová doba splatnosti začne běžet od doručení nového nebo 
opraveného dokladu objednateli. 

6. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je uveden a 
zveřejněn u správce daně. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který 
je uveden v této smlouvě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu informovat 
objednatele, a tato skutečnost bude řešena Dodatkem smlouvy. 

7. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, pokud se číslo bankovního účtu 
uvedeného v záhlaví smlouvy neshoduje s číslem bankovního účtu uvedeného na faktuře. 

8. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, je objednatel 
oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně 
příslušnému správci daně zhotovitele. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli na požádání 
svého správce daně včetně bankovního spojení. 

 
Článek V. 

Sankce 
 
1. Za neplnění provádění díla v termínu podle čl. II. smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli 

smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Sankci 
zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce. 

2. Za prodlení s úhradou ceny za provedení díla podle č. IV. smlouvy zaplatí objednatel 
zhotoviteli na jeho účet úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky, a to za každý i 
započatý den prodlení. Sankci zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne 
uplatnění sankce. 

 
Článek VI. 

Záruka za jakost 
 

1. Záruční doba činí 60 měsíců na práci a 24 měsíců na materiál od sepsání protokolu o 
předání a převzetí. Záruční podmínky mohou být upřesněny v předávacím protokolu díla.  

2. Zhotovitel odpovídá za případné vady díla po celou záruční dobu. 
3. Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese 

zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v dohodnutém termínu. O 
dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba. 

4. Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí 
zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním. 

  



Článek VII. 
Zvláštní ujednání 

 
1. Objednatel je oprávněn použít plnění zhotovitele ve smyslu této smlouvy výlučně pro účely 

vyplývající z této smlouvy. 
2. Objednatel je vlastníkem díla před jeho předáním zhotovitelem, neboť je vlastníkem budovy 

uvedené ve čl. I. smlouvy, na které zhotovitel provede dílo. 
3. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha – cenová nabídka 752/2019 ze dne 13. 6. 2019. 

 
Článek VIII. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. 

2. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České 
republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

3. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné 
dohody obou smluvních stran formou postupně očíslovaných Dodatků. 

4. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 
jednom. 

5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly 
jejímu obsahu, s obsahem souhlasí. Smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, je 
uzavřena určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, což 
obě smluvní strany stvrzují svým podpisem. 

 
 
 
V Ivančicích dne  05.12. 2019    V Brně dne  05.12. 2019  
 
 
 
Objednatel:           Zhotovitel:  

       

________________                                                  _________________ 
   město Ivančice            Alumix s.r.o. 
 

 

 

D O L O Ž K A dle ust. § 41 zák. č.128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
 

Schváleno Radou města Ivančice usnesení č. RM/2019/ 37 / 957  dne 04.12. 2019. 
 

 


