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Smlouva o

dílo

Mateřská Škola Uničov, příspěvková organizace
IČ;

750 27 071

Sídlo:

Komenského

(dále jen jako „Objednatel“

PSČ 783

680, Uničov,

91

na straně jedné)

8

Název:

ELEKTROINSTALACE VRZAL

IC;

285 82 181

DIČ:

CZ28582161

Sídlo:

Troubelice 59,

S.r.o.

PSČ 783 83

(dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže

uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586

Občanský Zákoník,

tuto

Smlouvu o

dílo (dále jen ,,Smlouva“)

a násl.

zákona

Č.

89/2012 Sb.,

I.

Předmět Smlouvy
Smlouvou zavazuje provést na Svùj náklad a nebezpečí pro objednatele
za podmínek níže uvedených dílo: „Výměna elektrorozvodů MS Komenského, Uničov“
(dále jen ,,Dílo“) a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotovitelí cenu, která
je Sjednána v ČI.
této Smlouvy.
Zhotovitel se touto

Il

II.

Cena

Díla a

Způsob úhrady

Smluvní Strany se dohodly, že celková cena Díla bude ćínít částku ve výši 395 021- Kč
(třístadevadesátpěttísícdvacetjedna) a bude uhrazena při předání a převzetí Díla na základě
.ˇ
„
V ystavene f aktury na ucet Zhotovıtele, c. u
.

.

.

Ill.

Termín Zhotovení

díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno vtermínu nejpozději do
16.8.2020

IV.

Předání a převzetí Díla

K předání a

převzetí Díla dojde

do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude

Zhotoveno předáno v termínu uvedeném v
i

čl.

Ill

dílo

této smlouvy.

O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven

předávací protokol.

Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla dohodly na
za každý den prodlení.
smluvní pokutě ve výši 0,1

%

Pro případ prodlení se zhotovenim díla na straně zhotovitele
pokutu ve výší 1000 Kč za každých den prodlení.

má

objednatel právo na smluvní

V.

Odpovědnost za vady
Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po
Zhotovitel se zavazuje předat Dílo

dobu 24 měsíců od předání

Díla objednateli.

bez vad a nedodèlků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li vdobě předání na Díle viditelné vady či
nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude
Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

Vl.

Práva a povinnosti zhotovitele
Zhotovitel se zavazuje při zhotovení Díla postupovat podle průběžných pokynů zástupce
objednatele pro věci technické a podmínek stanovených správními orgány. Nedodrženi se

považuje za podstatné porušení smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo na své nebezpečí.
až do jeho řádného ukončení a předání objednateli.
Zhotovitel

odpovídá za dodržování předpisů

Zhotovitel se zavazuje, že jeho

BOZP

Za prováděné

Dílo

nese odpovědnost

při realizaci díla.

zaměstnanci vykonávají práci na základě pracovněprávního

vztahu nebo na základě jiné smlouvy.

během

plnění smlouvy po ukončení smlouvy, zachovávat mlčenlivost
o všech skutečnostech, O kterých se dozví od objednatele v souvislosti S plněním smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje

i

které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně
zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli. je povinen uhradit

Všechny Škody,
zhotovitel.

Nebezpečí Škody na zhotovovaném Díle nese zhotovitel. Předáním a převzetím
zhotoveněho Díla přechází nebezpečí Škody na tomto Díle na objednatele. Na zhotovitele
nepřechází nebezpečí škody na věcech, jež jsou předmětem údržby, opravy nebo úpravy,
ani vlastnické právo k

ní.

VII.

Práva a povinnosti objednatele
Objednatel

ma

pravo kontroly Díla

v

kazde

tazi

jeho provádění.

Objednatel se zavazuje ve lhute sjednané pro provedení Díla řádně ukončené
zpusobem zaplatit cenu za Dílo.

a ve sjednane výši a sjednaným

Objednatel

předmětu

se zavazuje poskytnout

teto smlouvy.

dílo převzít

potřebnou součinnost nutnou pro řádne splnění
VIII.

Závěrečná ustanovení
Tato Smlouva nabýva platnosti a uoinnosti

dnem

jejího

podpisu

oběma Smluvními

stranami.

Tato Smlouva a vztahy Z ní vyplývající se řídí pravnim řádem Česke republiky, zejmena
příslušnými ustanoveními zak. Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisu

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech,
jednom vyhotovení.

kazda Smluvní strana obdrżí po

ze si Smlouvu před jejím podpisem přećetly,
Sepsana podle jejich prave a skutečné vule, srozumitelné

Smluvní strany níže svým podpisem

stvrzují,

obsahem souhlasí, a tato je
a určité, nikoli v tísni za napadne nevyhodných
s jejim

V Unićově dne
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podmínek.

V Troubelioıoh dne
.

Milada Brauerova, ředitelka
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