
Smlouva o dílo
(podle občanského zákoníku)

ZADAVATEL:
Mateřská škola Beroun, Tovární 44, příspěvková organizace
Tovární 44
266 01 Beroun 2
IČ: 70974951

ZHOTOVITEL:
Václav Dragoun - zámečnictví
Tovární 39
266 01 Beroun
IČ: 15348806
DIČ: CZ6102020045

uzavírají tuto smlouvu o dílo

I. Předmět smlouvy: „ Výroba a montáž samonosné brány s výplní Tahokov “

II. Cena a způsob placení

Celková cena díla činí 90.901,-bez DPH , tj. 109.990,-Kč s DPH 21%.
Částka DPH tedy činí 19.089,- Kč.
Cena za dodávku bude realizována na základě vystavené faktury se 14 denní splatností ode dne doručení
zadavateli. Zadavatel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.05% z fakturované částky za každý
započatý kalendářní den prodlení s termínem splatnosti faktury.
Dodavatel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.05% z ceny dodávky za každý započatý kalendářní
den prodlení s termínem dodání.
Dodavatel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.05% z ceny reklamovaného zboží za každý
započatý kalendářní den prodlení s termínem pro odstranění vady, dohodnutým v reklamačním řízení.

III. Termín provedení a převzetí

Doba plnění zakázky: do konce prosince 2020
Místo dodání: MŠ Beroun, Tovární 44, 266 01 Beroun 2

Pokud budou v době předání na díle viditelné vady, k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění.
K odstranění případných nedodělků nebo vad dojde okamžitě, nejdéle však do 10 pracovních dnů.
Náklady na odstranění vad nese zhotovitel.
Převzetí díla bude potvrzeno podpisem dodacích listů.

IV. Záruka, kvalitativní podmínky

Zhotovitel poskytuje záruku na zboží 5 let od předání díla.

Záruka spočívá v tom, že dodavatel zjištěné skryté vady, které se projeví v záruční době, bezplatně odstraní
v termínu dohodnutém při reklamačním řízení.
V případě havarijního stavu, což musí být v reklamaci výslovně uvedeno, dodavatel nastoupí na jeho
odstranění a dohodne termín odstranění nejpozději do 5 dnů od nahlášení.
Dodavatel je povinen v rámci dodání použít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití
je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii. Zjištění nedodržení
těchto podmínek v průběhu realizace zakázky může být důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany
zadavatele bez nároku na náhradu škody, která tím dodavateli vznikla.

V. Odstoupení od smlouvy

Zadavatel může odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy na straně dodavatele. Za
takové podstatné porušení smlouvy ze strany dodavatele se pokládá nedodržení kvalitativních podmínek
dodávky a nezjednání okamžité nápravy ani po písemné výzvě zadavatele.



VI. Prohlášení stran

Dodavatel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly coby osoba povinná v souladu s
ustanovením 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.
Obě strany prohlašují, že si smlouvu o dílo sepsanou na základě svobodné vůle přečetly a s jejím
obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

p. Václav DragounHana Štětková, ředitelka

Mateřská škola Beroun
Tovární 44

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
266 01 Beroun

IČO: 70974951 tel. 311 622 872
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