
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Statutární město Olomouc - Městská policie Olomouc
Kateřinská 23
779 11 Olomouc
IČ: 00299 308
DIČ: CZ00299308
zastoupená Mgr. Pavlem Skalickým, ředitelem Městské policie Olomouc 
(dále jen „objednatel")

a

TI) metal s.r.o.
Werichova 721/1
779 00 Olomouc, Nové Sady
IČ:25403907,
DIČ: CZ25403907,
zastoupená Petrosem Tavlaridisem, majitelem společnosti 
(dále jen „zhotovitel").

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je dodávka a montáž klimatizací: na adrese Kateřinská 23, 
Olomouc, dle cenové nabídky ze dne 27.1.2017.

2. Zadavatel se zavazuje umožnit zhotoviteli vstup do budovy za účelem splnění dodávky.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky a realizace.
4. Předmět smlouvy co do množství, kvality, jakosti, provedení, termínů a ceny díla může 

.být měněn jen po dohodě obou smluvních stran vyhotovením dodatku ke smlouvě.
5. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy, 

právních předpisů, s nejvyšší odborností a v souladu s platnými technickými normami.

III. Termín plnění

Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo v terminu dle dohody obou stran a to jak ze 
strany zhotovitele tak i objednatele a to nejpozději do 15.5.2017.
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IV. Cena díla a platební podmínky

1. Celková cena díla vč. 21% DPH činí 360.096,- Kč (slovy:
třistašedesáttisícdevadesátšestkorun českých) a je stanovena na základě cenové nabídky 
zhotovitele uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

2. Celková cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému
a včasnému provedení díla.

3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb a nedostatků 
v cenové nabídce.

4. Úhrada za zhotovené dílo bude objednatelem provedena bezhotovostně po řádném 
předání zhotovitelem na základč faktury vydané zhotovitelem do 14 dnů ode dne podpisu 
protokolu o předání díla bez vad a nedodělků oběma smluvními stranami. Splatnost 
faktury, která bude obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů, je 20 dnů po 
doručení faktury objednateli.

5. SMOl v tomto případě neposkytuje své DIČ, neboť plnění nepodléhá DPH při výkonu 
působnosti v oblasti veřejné správy.

VI. Vlastnická práva

1. Vlastnické právo k předmětu plnění přechází na objednatele okamžikem zaplacení kupní 
ceny. Do té doby jsou dodávky ve vlastnictví zhotovitele, objednatel je povinen umožnit 
zhotoviteli volnou dispozici s předmětem plnění.

VII. Předání a převzetí díla

1. O předání a převzetí díla bude proveden zápis o převzetí.
2. Zhotovitel se zavazuje proškolit o obsluze klimatizace zaměstnance určené objednatelem 

v termínech sjednaných dohodou.
3. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla bez vad, všechny nezbytné 

doklady o provedených zkouškách, záruční listy instalovaných zařízení, manuály a 
návody v českém jazyce.

VIII. Záruční podmínky

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, 
v technických normách, které se na provádění díla jako celek vztahují, a to po dobu 24 
měsíců od protokolárního předání díla.

2. Záruka se nevztahuje na vady na výrobcích, které byly upravovány nebo jinak 
modifikovány třetí osobou, neodborně ošetřeny nebo čištěny chemickými nebo jinými 
přípravky, a s nimi bylo jinak manipulováno v rozporu s příslušnou technickou normou, 
pokud byl objednatel zhotovitelem na režim zacházení s nimi upozorněn.

3. Reklamace budou řešeny zákonem stanoveným způsobem a v zákonem stanovených 
lhůtách.
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IX. Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel nedodá předmět smlouvy řádně a včas podle této smlouvy', je povinen 
zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

2. Je-li objednatel v prodlení s úhradou faktury zhotovitele, je povinen k úhradě úroků 
z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

X. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. 
Jeden exemplář obdrží zhotovitel a jeden objednatel.

2. Obě strany prohlašují, že si smlouvu o dílo přečetly a souhlasí s jejím obsahem. Smlouva 
o dílo je podepsána oběma stranami na základě jejich svobodné vůle a nikoli v tísni a za 
jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma 
stranami.

4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku 
v platném znění a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

V Olomouci dne 21.2.2017
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