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sMLoUvA o DÍLO č.1/2017/Kr DODÁVKA AINSTALACE KLIMATIZACE

Uzavřená dle 52586 a násl. OZ č„89/20l2/Sb

LÚČASTNÍCI: OBJEDNATEL: Národní filmový archiv

Malešická 12

Praha 3

130 00
IČO:

000057266
DIČ

ZHOTOVITEL: JAN KRUŠINA JK KLIMA

Kovanecká 2308/17

Praha 9

190 00
IČO:

12264687
DIČ:

CZ460708054
Číslo účtu:

57846-111/0100
Telefon:

222585313 602655959 mobil

ZPŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Dílem se zde rozumí dodávka a instalace 1ks klimatizace Toshiba RAV SM 807CTP-E/RAV
AM 804 včetně ovladače.

Místo plnění: NFA archiv Malešická 12 Praha 3
Po instalaci bude provedeno zaškolení obsluhy. předání do trvalého provozu na základě
předávacího a záručního protokolu.

2. ZÁRUKA:

36 Iněsícťi ode dne předání do trvalého provozu

3.C ENA:

Objednatel se zavazuje zaplatit za dílo částku 83 l 35,—kč bez DPH.
Daň DPH 21% = 1745835 —kč

CELKOVÁ CENA S DPHje I0O593,35.-kč

4.ZPUSOB PLACENÍ: Objednatel zaplatí fakturu po předání zařízení do trvalého

provozuSplatnost faktury bude 14dní.

5. VZÁJEMNÁ PENALIZACE:
Zadavatel je oprávněn požadovat smluvní pokutu za prodlení s dodržením termínu dodání
klimatizačníchjednotek ve výši 0,05% ceny za každý den prodlení.Pro případ prodlení
s úhradou fakturyje dodavatel oprávněn účtovat zadavateli úrok z prodlení ve výši 0,05%
z dlužné částky za každý den prodlení

6.TERMÍN PLNĚNÍ: l4 dní ode dne podepsání smlouvy.

TPOVINNOST ZHOTOVITELE:
Dodat a nainstalovat zařízení uvedená v bodě 1 této smlouvy, zaškolit obsluhu. předat záruční
a předávací protokoly, návody k obsluze a případné revizní zprávy.



8.POVINNOST OBJEDNATELE

Zajistit vjezd servisního vozidla do bezprostřední blízkosti místa instalace.

QPŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA:

Uskutečňuje se v souladu s 52604 OZ potvrzením pracovního listu zhotovitele zástupcem
objednatele a předáním záručních a předávacich protokolů.

IOZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS:
Bude řešit zvláštní dodatek k již uzavřené smlouvě na servis /který již u Vás provádíme/ .

l IOBECNÁ USTANOVENÍ A DODATKY:
V nespecitikovaných náležitostech platí obecná ustanovení OZ.Tato smlouva se vyhotovuje
2 stejnopisech. jedna pro každou ze smluvních stran.

Veškeré ceny ve smlouvě jsou maximální.

Dodavatel poskytuje garanci servisu po celou dobu trvání zámky.
Rozsah poskytování služeb v rámci servisu, řeší servisní smlouva.

JAN KBUSINA - JK KLIMA
INSTA
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Národní filmový archiv LagšansežgglzžggllgnlumMalešická 12,130 DD Praha 3
190 00 Praha 9IČO: 00057266
Čo
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OBJEDNATEL:

Praha 22 -g3. 2017 Praha 21.3.2017
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CENOVÁ KALKULACE Kovanecká 2308/17

JAN KRUŠINA JK KLIMA 190 00 PRAHA 9
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