
KUPNÍSMLOUVA O DÍLO Č. 10/2020
uzavřenápodle ust. § 2079 a násl. novéhoobč.zák.č. 89/2012 Sb.v platnémznění

AKCE:
VÝMĚNA PODLAHOVÉ KRYTINY

l. Smluvní strany

Zadavatel:

Dodavatel:

Odborné učiliště Cvrčovice, příspěvková organizace
Cvrčovice Č. p. 131

Cvrčovice
IČO: 60680300
DIČ:
Statutárnízástupce organizace: RNDr, Milada Kussak Hôklová

Lukášjaniček
Přibice 75

Přibice
IČO: 75817039
DIČ:
Bankovníspojenŕ Raiffeisenbank, a.s.
ČÍslo účtu:

Il. Předmět smlouvy

Demontáž stávajÍcÍpod|ahové krytiny, dodávka a montáž nové podlahové krytiny v prostoru jídelny.

III. Termín plnění

Termín plnění: 10/2020

IV. Cena díla

Cena díla je cenou nejvýše přistupnou,obsahujeveškeré nákladyk realizacidňa.

Cenacelkemvč. DPH Kč

Cena pokrývá veškeré práce, které jsou předmětem této smlouvy.
Nedílnou součástitéto smlouvy je cenový rozpočetze dne 21.09.2020.



V. Předmět smlouvy

Zadavatelneposkytujezálohu.

Fakturace proběhne jednorázově po předánÍdi|a na základě předávacího protokolu, spiatnostfaktury
je 14 dni.

VI. Předání a převzetí díla

Provedenídila se považuje za ukončené po dokončenivšech prací.
Dodavatel připravík přejÍmacimu řjzenÍnezbytné doklady,tj. dodacilist, záručnIIist, prohlášenío
shodě, návod na použiti, předávací protokol,

VIl. Záruky

Zhotovitelpřebirá záruku za provedené dÍ|o.Záručnl|hůta Činí 24 měsíců ode dne protokolárního
předánizadavateli.ZáručnI ipozáručniservis bude nahlášen zadavatelem a totelefonicky a to
telefonicky nebo e-mailem, které zhotovitelneprodleně písemně potvrdí. Servis ireklamované vady
budou odstraněnydo24 hodin od nahlášení.

VIII. Smluvní pokuty

Smluvní strany se dDhod|y, že zhotovitel bude platit zadavatelismluvni pokutu při nesp|něnitermÍnu
předánídRa dle ČI. Ill a to 0,1% z celkovécenyza každý deni jenzapočatýden prodlení.
V případě prodlenís odstraněním reklamovaných vad se prodávajicízavazuje zap|atitkupujÍcÍmu
smluvnipokutu ve výši0,1% kč za každýzapočatýden prodlení.

lX. Předání a převzetí díla

a) Tato smlouva bude zveřejněná jako povinně zveřejňovaná smlouva ve smyslu zákona 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovánítěchto smluv a o registru
smluv,ve zněnÍpozdějších předpisů.
b) Smluvní strany vysloveně souhlasíse zveřejňováním této smlouvy v jejím plném rozsahu, včetně
příloh a dodatků v registru smluvvedeném Ministerstvem vnitrave smyslu zákona o registru smluv.

Tuto smlouvu lze měnit pouze pIsemnýmidodatky, označenými jako dodateks pořadovým číslem ke
smlouvě o dílo a potvrzenými smluvními stranám j,
Zrušit smlouvu lze pÍsemnou formou a to vzájemnou dohodu smluvních stran.

V Přibicích Ve Cvrčovicích dne:

Za dodavat Za zadavatele:

O

přísp š"k"'v1 c-.'(Á?.nizace
..Cvrčovice Č.g. ,:",, (,21 23 Cvrčovice

tč: 606 ED 300
Tel.: 519 424 829 ©


