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S M L O U V A  O  D Í L O  
uzavřená podle § 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Smluvní strany dále jen „Zhotovitel“ dále jen „Objednatel“ 

Název BENJAMÍN s.r.o. Město Jindřichův Hradec 

Sídlo, PSČ Hradišťská, 687 08 Buchlovice Klášterská 135/II, 377 22 

Zapsaná v OR u KS Brno, oddíl C, vložka 29849  

IČ, DIČ IČ: 25523414, DIČ: xxxxxxxxxxx IČ: 00246875, DIČ: 
xxxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení Československá obchodní banka, a.s., 

xxxxxxxxxxxxx 

 

Zastoupený Ing. Julií Knotovou, na základě plné moci, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ing. Stanislavem Mrvkou 

Zastoupený ve věcech 

realizace zakázky 

V realizaci zakázek Ing. Patrikem 

Slovákem, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Mgr. Zdeněk Roh, xxxxxxxxxxxx 

Význam a účel smlouvy 

Účelem této smlouvy je uspokojení potřeby objednatele spočívající v požadavku dodávky a montáže vybavení - 
Nákup a instalace nábytku do nové třídy 2. MŠ J. Hradec III, Jáchymova 209 – odloučené pracoviště Havlíčkova 
175 (dále jen „vybavení“). Za tím účelem smluvní strany uzavírají tuto smlouvu.,  

Předmět smlouvy 

1.1. Předmětem smlouvy je sjednání podmínek provedení díla, přičemž předmětem díla je zhotovení vybavení 
v kvalitě a provedení dle aktuálně platného katalogu BENJAMÍN s.r.o. Kvalita a provedení ostatních 
výrobků je daná specifikací prvků, která je přílohou č. 1 této smlouvy. Množství a rozsah je dané dle 
seznamu prvků, který je přílohou č. 2 této smlouvy.  

1.2. Předmětem díla je dále montáž spočívající v instalaci vybavení dodaného zhotovitelem v místě plnění 
včetně likvidace obalů použitých při realizaci dodávky. Instalace vybavení bude provedena v místě plnění 

dle návrhu dispozičního řešení zachycujícího rozmístění jednotlivých prvků vybavení, který je přílohou č. 3 
této smlouvy. 

2. Základní práva a povinnosti zhotovitele  
2.1. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést na svůj náklad a na své nebezpečí dílo dle čl. 1 této smlouvy, 

a to tak, aby byl zcela naplněn účel této smlouvy.  

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění díla podle této smlouvy bude mít sjednané pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou svou činností s jednorázovým pojistným plněním za jednu pojistnou 

událost nejméně ve výši 10 milionů Kč, přičemž spoluúčast zhotovitele na náhradě škody z pojistné 
události nepřesáhne 5 % plnění za pojistnou událost. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré 
úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně 
díla dle této smlouvy. 

3. Základní povinnosti objednatele 
3.1. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli zahájení realizace díla v místě instalace nejpozději od 

28. 1. 2020. Při nedodržení připravenosti ze strany objednatele se objednatel zavazuje zhotovitele 

písemně informovat o náhradním termínu připravenosti místa dodání na mail benjamin@benjamin.cz 
minimálně 2 pracovní dny předem. Termín předání díla uvedený v bodě 5.2 se automaticky o toto prodlení 
prodlužuje. 

3.2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo dle této smlouvy převzít a za takto převzaté dílo zaplatit 
cenu dohodnutou ve výši a za podmínek dle této smlouvy. 

3.3. Doručit podepsanou smlouvu objednatelem na adresu zhotovitele nejpozději do 28. 1. 2020. V případě 
pozdějšího doručení podepsané smlouvy se automaticky prodlužuje termín předání díla. 

3.4. Objednatel odpovídá za dodržení rozměrů prostor, do kterých má být předmět díla instalován. Jakékoliv 

změny dispozic s vlivem na předmět díla budou řešeny samostatným dodatkem smluvních stran včetně 
vyčíslení ceny zhotovitele na realizaci změny předmětu díla. 

4. Místo plnění 
4.1. Místem plnění dle této smlouvy je 2. MŠ J. Hradec III, Jáchymova 209 - odloučené pracoviště Havlíčkova 

175. 

5. Doba provádění díla 

5.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do deseti dnů ode dne 
uzavření této smlouvy.  

5.2. Práce na provedení díla dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje ukončit nejpozději do 28.2.2020. 
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6. Cena díla  
6.1. Celková cena díla je smluvními stranami sjednána následovně: 
Cena díla včetně DPH 199 980,- Kč Slovy: sto devadesát devět tisíc devět set osmdesát korun českých 

Cena díla bez DPH 165 273,- Kč Slovy: sto šedesát pět tisíc dvě sta sedmdesát tři korun českých 

sazba DPH 21 %   34 707,- Kč Slovy: třicet čtyři tisíc sedm set sedm korun českých 

7. Platební podmínky 

7.1. Cena za dílo bude hrazena po dokončení a předání a převzetí díla na základě faktury – daňového dokladů. 
Součástí faktury – daňového dokladu bude kopie protokolu o předání a převzetí díla.  

7.2. Objednatel se zavazuje uhradit fakturu vystavenou zhotovitelem nejpozději do 10 dnů ode dne 
následujícího po dni doručení faktury.  

8. Záruka za jakost díla 
8.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku dle obchodních podmínek, které jsou součástí této smlouvy.  
8.2. Délka záruční doby se sjednává na dílo jako celek podle této smlouvy v délce trvání 2 let.  

9. Zajištění závazků, sankce 
9.1. Smluvní strany sjednávají výši obecné smluvní pokuty ve výši 300 Kč za každý i započatý den prodlení se 

splněním takto zajišťované povinnosti.  
9.2. Smluvní strany sjednávají pro potřeby plnění závazků smluvních stran z této smlouvy výši úroku z prodlení 

v sazbě 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
9.3. Smluvní strany sjednávají sazbu za uskladnění zboží v případě prodlení objednatele dle bodu 3.1 SOD ve 

výši 15 Kč bez DPH/den a paletu uskladněného zboží.  

10. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
10.1. Vlastníkem prováděného díla jakož i jeho jednotlivých součástí od počátku zhotovování díla je zhotovitel. 

Za součásti díla se považuje i veškerý materiál určený zhotovitelem ke zhotovování díla. Vlastnické právo 
k dílu přechází na objednatele zaplacením celá ceny díla dle této smlouvy. 

10.2. Do doby úplného uhrazení díla nemá objednatel právo smluvně převádět vlastnické právo na 3.osobu.  

11. Závěrečná ustanovení 
11.1. Součástí této smlouvy jsou obchodní podmínky pro plnění smlouvy o dílo BENJAMÍN s.r.o. vydané 

29.11.2011. 
11.2. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
11.3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení 

smlouvy obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel. 
11.4. Přílohy smlouvy: 

č. 1 je Seznam prvků, který je nedílnou součástí této smlouvy. 

 
11.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele se smluvní strany dohodly, že zhotovitel výslovně 

souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů). 
 

11.6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, v případě, že je smlouva 
podepisována smluvními stranami v různém čase, nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která 
ji podepíše později. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a jako taková nabývá účinnosti nejdříve dnem 
zveřejnění podle tohoto zákona. Zveřejnění na své náklady zajistí objednatel. 

11.7. Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen výše. 
 

 
V Jindřichově Hradci dne ……………… 

 

 

 
V Buchlovicích, dne ……………… 
 
 
 
 

------------------------------------ 

Ing. Patrik Slovák 
Vedoucí výroby a realizace zakázek zhotovitele 
 
 
 
 

  
---------------------------------- 
objednatel 

 
------------------------------------ 
Ing. Julie Knotová 
Zhotovitel  

  

 


