
ťakultní nemocnice Ostrava

15.. listopadu 1790. 708 52 Ostrava
ev. číslo objednatele: 05/OVZ/20/001-OD
ev. číslo zhotovitele:

rťV~\

uzavřená dle § 2586 a naší. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

mezi:

OBJEDNATELEM
Fakultní nemocnice Ostrava

sídlo: 17. listopadu 1 790, 708 52 Ostrava - Porubá
IČ: 00843989 DIČ: CZ00843989 (je plátcem DPH)
Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990Č.J. OP-054-25. 11. 90
Zastoupena: MUDr. Jiří Havrlant, MHA ředitel Fakultni nemocnice Ostrava
Kontaktní osoba:  Usek stavebně technické údržby
(dále také jen "FNO")

POSKYTOVATELEM
Jméno a příjmení:

Narozen:

Bydliště:

Místo podnikání:
IC:
Bankovni spojeni :

Jan Vavroš

Řezáčova 893/13. 725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou

70015759 DIČ: není plátcem DPH
 

l.
Základní ustanoveni

Poskytovatel se zavazuje provádět níže uvedené činnosti a objednatel se zavazuje zaplatit
sjednanou cenu.

Předmět plněni

Poskytovatel se zavazuje pro objednatele provádět dle Jeho požadavků (objednávek)
zednické práce.

Termín zahájení:
Termín ukončeni:

Termín plněni

leden 2020
prosinec 2020

IV..
Místo plnění a způsob předání předmětu díla

Činnost bude poskytována v areálu objednatele. O provedených pracích bude vyhotovován
mésični soupis, který bude podkladem pro fakturaci.

sfr. l

Kateřina Onderková
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Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790. 708 52 Ostrava
ev. číslo objednatele: 05/OVZ/20/001-OD
ev. číslo zhotovitele:

v.
Cena a platební podmínky

1. V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách se smluvní strany dohodly
na ceně 300, - Kč bez DPH za 1 hodinu poskytováni služeb (poskytovatel není plátcem
DPH). K ceně bude připočtena příslušná sazba DPH. Celková cena za poskytnuté služby
za období dle či. lil. nepřesáhne 700 000, - Kč bez DPH.

2. Cena je splatná na základě faktury vystavené poskytovatelem, která musí obsahovat:
číslo smlouvy,
označeni faktury, datum vystaveni, datum splatnosti,
název, sídlo, IC a DIČ objednatele i poskytovatele,
předmět plněni,
fakturovanou částku,

označeni peněžního ústavu a éislo účtu, na který má být placeno,
náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

3. Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručeni na adresu: efakturace1@fno.cz.
4. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné náležitosti, je objednatel

oprávněn ji do doby její splatnosti vrátit poskytovateli. Ten ji podle charakteru nedostatků
buď opraví, nebo vystaví novou. U této nové nebo opravené faktury běží nová lhůta
splatnosti.

VI.
Sankční ustanoveni

1. Objednatel se zavazuje při prodleni se zaplacením faktury zaplatit poskytovateli úrok
z prodleni ve výši stanovené předpisy občanského práva.

2. Poskytovatel se zavazuje při nedodržení smluveného terminu plněni zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 500, - K6 za každý případ.

3. Poskytovatel může pověřit provedením díla nebo Jeho části jinou osobu pouze se
souhlasem objednatele. V případe porušeni této povinnosti se poskytovatel zavazuje
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ceny díla sjednané touto smlouvou.

4. Dohodnuté smluvní pokuty zaplatí poskytovatel vedle škody, která vznikne objednateli
porušením povinnosti, na něž se vztahuje smluvní pokuta.

Vil.

Závěrečná ustanoveni

1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy je možné činit písemně, a to formou
číslovaných dodatků.

2. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrži po jednom.
3. Veškeré právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského

zákoníku a ostatních obecně závazných právních předpisů.
4. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti nejdříve

dnem zveřejněni v Registru smluv.
5. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném zněni, zhotovitel

souhlasí s uveřejněním plného zněni smlouvy, včetně všech jejich změn a dodatků.
6. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2020 max. véak do vyčerpáni

finančního limitu 700. 000, - Kč bez DPH
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Fakultní nemocnice Ostra^a

17. listopadu 1790. 708 52 Ostrava
ev. číslo objednatele: 05/OVZ/20/001-OD
ev. číslo zhotovitele:

V Ostravě, dne ^rijto^Q

ikultní nemocnice Ostrava

MUDr. Jiří Havrlant, MHA
ředitel

35 fc~ FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

^i3^ť^ 17. listopadti 1 ?90, 708 ̂  Ostrav a-Poru ba

V Polance, dne

Jan Vavroé

1 ]

Si l.
B '".. -" ..".", ".... """"""

sír. 3

Kateřina OnderkováKateřina Onderková

Kateřina Onderková




