
KUPNÍ SMLOUVA O DÍLO Č. 9/2019
uzavřená podle ust. § 2079 a násl. Nového obč. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění

AKCE:
Dodáni a montáž myčky ASBER GE-H 500 B/DD s přislušenstvhn

I. Smluvní strany

Zadavatel: Odborné učilište Cvrčovice, příspěvková organizace
Cvčovice Č. p. 131
691 23 Cvrčovice
IČO: 60680300
DIČ: CZ60680300
Statutární zástupce organizace:

Dodavatel: FOODTOPSERVIS s.r.o.
Mušlov 1122
692 01 Mikulov
Zastoupení: smluvní vztahy

garant akce
technické věci

Bankovní spojení: KB Břeclav č. účtu:



ll. Předmět smlouvy

Dodávka a montáž myčky nádobí ASBER GE-H 500 B/DD, vstupního a výstupního stolu,
automatického změkčovače, tlakové sprchy a přis|ušenstvÍ.

Ill. Termíny plnění

Provedeni zakázky do 20. 12. 2019
Dodáni faktury do 30. 12. 2019

lV. Cena díla

Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, obsahuje veškeré náklady k realizaci díla.

CENA CELKEM BEZ DPH
DPH 21%
Cena celkem včetně DPH

KČ 83 579,-
Kč 17 551,59
Kč 101130,59

Cena pokrývá veškeré práce, které jsou předmětem této smlouvy .

V. Platební podmínky

Zadavatel neposkytuje zálohu.

Fakturace proběhne jednorázově po předáni zboží na základě předávacího protokolu, splatnost
faktury 21dnů.

VI. Předání a převzetí díla

Provedeni díla se považuje za ukončené po dokončení všech prací.
Dodavatel připraví k přejjmacÍmu řízení nezbytné doklady, tj.dodací list, záruční list, prohlášení o
shodě, návod na použiti, předávací protokol.

VIl. Záruky

Zhotovitel přebírá záruku za provedené dílo. Záručnílhůta Činí 24 měsíců ode dne protoko|árního
předání zadavateli. Záručnii pozáruČní servis bude nahlášen zadavatelem a to telefonicky nebo e-
mailem, které zhotovitel neprodleně písemně potvrdí. Servis i reklamované vady budou
odstraněny do 24 hodin od nahlášení.



VIII. Smluvní pokuty

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit zadavateli smluvní pokutu při nesplnění
termínu předánÍdí|a dle ČI. Ill a to 0,1% z celkové ceny za každý den i jen započatý den prodlení,
V případě prodlení s odstraněním reklamovaných vad se prodávajÍcÍ zavazuje zaplatit kupujíchnu
smluvní pokutu ve výši 0,1% kč za každý započatý den prodlení.

lX. Zvláštní ujednáni a závěrečné ustanovení

a) Tato smlouva bude zveřejněná jako povinně zveřejňovaná smlouva ve smyslu zákona 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv, ve znění pozdějších předpisů.
b) Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejňováním této smlouvy v jejím plném rozsahu, včetně

. příloh a dodatků v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru
smluv.

Tuto smlouvu lze změnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým Číslem
ke smlouvě o dílo a potvrzenými smluvními stranami.
Zrušit smlouvu lze písemnou formou a to vzájemnou dohodou smluvních stran.

V Mikulově dne 16. 12. 2019
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Odhnrné

Cvrčovice č.p. 131. 69Ĺ 2ů Cvrčovice
lČ: 606 80 300
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