
SMLOUVA O DÍLO PP číslo 2.2019

uzavřená dle občanského zákoníku a v obchodních záležitostech také dle obchodního zákoníku:

Objednavatel
adresa
IČO
zastoupen
číslo účtu
lel./elnail

Dodavatel
adresa
zastoupen
ičo
DIČ
bank.spojení
Spisová značka
le|./elnall

Střední odborná škola Fořtíka, příspěvková organizace
Tišnovská 15, 679 23 Lomnice
62073257
Mgr.Miroslav Koudelka

549450295,

FLOOR SERVIS s.r.o.
Jiráskova 854, 666 O l Tišnov
Nix David
25594281
CZ25594281
GE Money Bank, číslo účtu l51816381 l 0600
C.36670 vedená li rejstříkového soudu v Brně
604 675 998 l

l.
Předměteín smlouvy je dodání a montáž zátěžového PVC DesingTiine a lišt v množství a kvalitě dle nabídky jenž
.je specifikována. v této smlouvě. Dodavatel se zavazuje provést dílo v době níže sjednané a předat jej
objednavateli. Pokud tomu dovolí vlhkost podkladu.

1.1
Specifikace: dodání a montáž PVC DesignTime a lišt SLK50 vC. tvarovek.

|.2
Objednavatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení ve lhůtách a dle podmínek této smlouvy.

2.
Cena byla stanovena dohodou na základě nabídky č. na20029 jako cena pevná a to částkou KČ 161 208,- KČ
včetně montáže a DPH.

3.
Objednavatel se zavazuje předat prostory v nichž bude prováděn předmět plnění ke dni 20.12.2019. Dodavatel si
vyhrazu.je právo posunu terniínu zhotoveni díla v závislosti na případném posunu termínu předáni prostorů, v
nichž. iná být předmět díla plněn.

4.
Předmět kupní smlouvy bude splněn do 3Ll2.2019.

5.
Dílo bude provedeno: Internát, Tišnovská 15, 679 23 Lomnice li Tišnova

6. '
Záloha není stanovena.

6.|
Při provádění díla se dodavatel zavazuje řídit pokyny objednavatele a dodržovat podmínky dle realizačních
i)odkladů.

7.
Ob jednavatel Lll11OŽlIÍ dodavateli odběr elektrické energie pro provedení díla.

8.
Montáže podlahovin se provádějí na předem připravený podklad s odběratelem zaručenou rovinností 2 min



l 2 l)) povrcliu, Při nedodržení tohoto požadavku bude dodavatelem díla tato skutečnost zohledněna ve formě
viccpraci .Vícepráce a úhrada použitého lnateriá|ll bude součásti konečné fakturace.
Odběratel byl seznáinen s připadnou kalkulací na vzniklé vícepráce a podpisem této smlouvy bere tuto skutečnost
,lil \ě(jolni.

').

l)ojiNalej a objednavatel se dohodli. že v připadč nedodrženi lel"|))ílILl předání díla zaviněnýin ze strany
(|o(klvalele bude sinluvni pokuta stanovena ve výši 0.05 % z celkové sinluvni ceny bez DPH za každý den
prodlení, |naxil11álně však 5 % z celkové sln|llvlli ceny. Při prodlení objednavatele s placením záloh nebo konečné
táktury uhradí objednavatel dodavateli S|1I]llVl]i pokutu 0,05 % dlužné částky za každý započatý den prodlení.

It).
Přeciíod v|aslnického práva:

10.1
Ol)ied|)avatel se stává lnajiteleln zhotoveného díla až po úplném uhrazeni díla.

1() 2
v i)ři|)a(jě llellhl"aze|1i díla v dohodl)lllé době splatnosti souhlasí ob!iedl]avatel s odebráním předniětu díla z ob.jektu
sláv bj .

l i.
()bicjl)a\/ale| se zavazu.je písemně dodavateli |)Olvl"(|il převzetí díla nebo jeho části protokolem o předáni a
,)ře\z.cli díla (|lebo .jeho čásů) v němž ňlllSĹ objednavatel uvést i <ievl)é vady včetně dohody o terinÍnu jejich
Údsil7l|)c|)i. '

l
/iil",|a)i doba na montáž díla činí 24 měsicči ode dne předáni díla objednavateli a začne běžet ode dne převzetí

Č: každé jeho části. bude-li clilo předá\ áno pc-) částech. Zál"l|čni doĹm na materiál z něhož bude dílo provedeno

.,e i)oskyt|ltlta dle výrobce. Záruční doba se ])e\ztahll.ie na poškozeni další výstavbou, provozeni objektu, špatnou
íidúbou a |)eodbol'l]ýlni zásahy. Dodavatel nepřebírá závazky za škocly vzniklé neodbornou obsluhou, špatným
zacháze|liln. předilnenzovál1iln nebo lledodl"že|IÍln provozních podmínek. V záruční době je dodavatel povinen
bezp iatně odstranit všechny vady oinezuj ĺcí použitelnost díla, které spočÍvají ve funkční vadě, vadě inateriálu,
pll)vedel)i nebo případně poskytnout přiiněřenou slevu. Záruka se vztahu.je pouze na vady, které vzniknou za
,)řed|)ok|ádal)ýc|) podmínek a při řádném způsobl| užívání. Záruční povinnost se nevztahuje především na závady
vzniklé lleodbornýlni zásahy objednavatele popřípadě konečného uživatele a lnechanickýln poškozením. Pokud
není reklamace oprávněná hradí veškeré náklady obiedl)avate].

13.
V i)řipadě použití přírodní suroviny inůž.e nastat C|l"Ol)lľá odchylka v barevném odstínu a také odchylka v barvě
/.l)il.s()l)ellíl různýin probal"vel]iln povrc|)ll. Toto není dů\/oc|e]11 k reklamaci ani k poskytnutí slevy.

14.
1"at"o smlouva .je vystavena ve dvojím vyhotoveni. z nichž každá ze zúčastněl1ých stran obdrží po jednom.

V ';išj)ově dne 10.12.2019

dodavatel

V Tišnově dne 10.12. 2019

Střední odborná škola Fořtíka

. pTlspěvková organizace
Tišnovská 15, 679 23 Lomnic

ob jednavatel

Kui)ll.jici stvrzu.je svým podpisem, že předmět plněni byl předán a zhotoven dle podmínek vyplývajících z této
smlouvy. Dnem podpisu začíná běžet dohodnutá záruční doba.

dne podpis oprávněné osoby


