
Smlouva o dílo
,,Rekonstrukce Školní kuchyně - stavební část".
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

(dále jen občanský zákoník)

l. Smluvní strany

1. l. Objednatel: VyŠŠí odborná Škola a střední Škola Boskovicc, příspěvková organizace,
Hybešova 982/53, 680 01 Boskovice
Zastoupená: Ing. Mgr. Pavlem Vlachem, ředitelem Školy
IČO: 62073516
DIČ: CZ62073516
bankovní spojení: K
číslo účtu: 9
telefon: 511123111
e-mail: skola@vassboskovice.cz,
(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: BENESTAV spol. s.r.o.
679 53 Benešov 157

Zastoupený: Ing. Jindřichem Kolářem, jednatelem společnosti
IČ: 16343778
Číslo účtu:
e-mail:
(dále jen zhotovitel)

2. Předmět plnění

Předmětem soutěže je podání cenové nabídky na akci ,,Rekonstrukce školní kuchyně - stavební
část. Jedná se o stavební opravy ve stávající kuchyni- zapravení příček, opravy podlahy, stavební
zapravení po rekonstrukci nové vzduchotechniky.

3. Místo plnění

Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice, příspěvková organizace, Hybešova 53
680 01 Boskovice.

4. Doba plnění

4.1. Zhotovitel musí provést výše specifikovaný předmět plnění v termínu:
od 1.7.2021 - 20.8.2021

4.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení se splněním smluvně dohodnutCho termínu dokončení
a předání díla, bude objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý den
prodlení.

4.3. Dojde-li k nesplnění termínu dokončení díla z příčin na straně objednatele, nebude příslušná
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sankce uplatněna.
Zhotovitel se zavazuje ukončit předmět plnění v celém rozsahu a předat jej objednateli
nejpozději do 20. 8. 2021. Komplexním dokončením předmětu plnění se rozumí celkové
dokončení, j'qjí vyklizení, a předání protokolu o předání a převzetí díla.

5. Cena předmětu plnění

Cena díla vychází z nabídky zhotovitele a činí 290.012,80 KČ vČetně DPH.

Nabídková cena cena bez DPH DPH 21% Konečná cena v KČ
239.680,- 50.332,80 290.012,80

Stanovená cena je nejvýše přípustná, kterou je možné překročitjen za podmínek stanovených
zadavatelem při vyhlášení soutěže a které jsou obsaženy v této smlouvě.
Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření díla, které nebyly uvedeny v poptávce, musí být
vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, včetně jejich ocenění. Pokud
zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo
odmítnout jejich úhradu.

6. Platební podmínky

Zhotoviteľ předloží po převzetí předmětu dodávky objednatelem fakturu. Faktura bude zhotoviteli
uhrazena do 14 dnů ode dne předáni. V případě, že se při přejímce vyskytnou drobné vady, či
nedodělky, bude z faktury pozastavena částka ve výši 10 % sjednané ceny do doby převzetí
posledního odstraněného nedodělku nebo vady, pokud se při přejímce nějaké vyskytnou.

7. Závěrečná ustanovení

Ostatní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku
v platném znění.
Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny písemně a nabývají platnosti dnem
podpisu smluvními stranami.
Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s celým jejím obsahem a na důkaz
toho připojují své podpisy.

'ďeneslav ·poLsr.e
79 53 ENEŠOV 1 r"

Boskovice 15. 2. 2021 3m

Ing. Jindřich Kolář

a

Ing. Mgr. Pavel Vlach
ředitel školy
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