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Smlouva o dílo VZ-21/2020


        uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)



 Objednavatel:  Ústav sociální péče pro tělesně postižené dospělé
                  příspěvková organizace Snědovice
                  zastoupena : Mgr. Rostsilavem Kolačevem
                  411 74 Snědovice
                  IČ: 70948062
                  DIČ:CZ70948062
           


  Zhotovitel:   Zbyšek Tolar-instalatérství, topenářství
                 Revoluční 28
                 412 01 Litoměřice
                 Tel: 0602/949641
                 IČO:69413037
                 DIČ: CZ6107211297

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto




SmlouvU o dílo:





I.	Předmět díla

Předmětem díla jsou instalatérské práce v ÚSP Snědovice uvedené v příloze č.1 této smlouvy. 



II.	Cena  
        
a)Cena za dílo je stanovena a činí bez DPH 95 531,-Kč . Celková cena s DPH 15% je 109 860,65,-Kč.
b) Cena díla je ujednána dohodou smluvních stran. Cena díla bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla. Sazba DPH se řídí příslušným právním předpisem. Zhotovitel není v žádném případě oprávněn žádat změnu ceny díla (např., že provádění díla si vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno). 
c) Cena díla bude uhrazena průběžně s prováděnými pracemi na základě zhotovitelem předložené faktury- daňového dokladu. Penále za opožděné proplacení se sjednává ve výši 0,2% z dlužné částky za každý kalendářní den, přičemž se zpoždění počítá ode dne splatnosti a dnem příkazu bance. Objednatel má právo zadržet 10% z celkové ceny díla do té doby než budou odstraněny nedodělky a vady, které se uplatňují při přejímce díla. Penále za opožděné dokončení díla je 0,2% z celkové ceny díla za každý kalendářní den.                                                                           



III.	Doba plnění a záruky


a)	Předání proběhne dne 15.10.2020

c)	Ukončení a předání díla do 30.11.2020

d)	Lhůty budou prodlouženy:

·	jestliže překážky v práci zaviní objednatel
·	jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí
·	jestliže objednatel požaduje změnu či vícepráce výrazně nad rozsah plnění

f)	Zhotovitel přebírá záruku po dobu 48 měsíců na vlastní instalatérské práce. Záruční opravy provede zhotovitel do 30 dnů po obdržení reklamace, pokud nebude dohodnuto jinak.


IV.	Ustanovení společná a závěrečná


Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanovení občanského zákoníku.
	Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných a číslovaných dodatků. 
	Tato smlouva je vyhotovena v 2 paré s platností originálu, přičemž objednatel obdrží  1 vyhotovení a zhotovitel 1vyhotovení.
	Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
	Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli na e-mail: Zbysek.Tolar@seznam.cz

















V.	Podpisy smluvních stran

Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.





V Snědovicích 14.10.2020


Objednavatel :                                    Zhotovitel:

Mgr Rostislav Kolačev                        Zbyšek Tolar       
ředitel USP Snědovice                                                                                        

