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Smlouva o dílo

Zhotovitel: HAKO CZ, spol.s r.o.
Palackého 1191
666 02 Předklášteří
IČO: 269 355 ll
DIČ: CZ 269 355 11
bank. spojení: KB Tišnov, č. účtu 35 140 282 0217/0100
zastoupená Františkem Hanákem, jednatelem
ve věcech technických a smluvních

na straně jedné

a

Zadavatel: Domov pro seniory Předklášteří,
fýíspěvková organizace
Šikulova 1438
666 02 Předklášteří

Zastoupená Mgr. Tomášem Francem , ředitelem

na straně druhé

Předmětem smlouvy a termín zhotovení díla

Jedná se o provedení zakázky" dodání-výměnu akumulačního zásobníku na TÚV včetně
izolace a uvedení do provozu" podle cenové nabídky v příloze.
Práce budou prováděny podle požadavků zákazníka a v souladu s platnými normami v ČR.

Navržená cena je maximální, změna je možná pouze písemným dodatkem.



Přehled prací je v příloze této smlouvy.

Práce budou prováděny v těchto termínech: v 35. týdnu 2016

Zahájení prací: 31. 8. 2016 v 8.00 hod

Ukončení a předání prací: l. 9. 2016 v 17.00 hod.

II.

Cena díla a fakturace:

Objednatel a zhotovitel se dohodli na ceně podle cenového návrhu s tím, že tato je maximální
a bude fakturována podle postupu a provedené práce.

Konečná cena je 58 950,- KČ bez DPH
DPH 15% 8 843,- Kč

Cena celkem 67 793,- KČ včetně DPH

Cena je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální za předpokladu hladkého
průběhu instalace. Případné vícepráce nebo zmenšení rozsahu prací bude odsouhlaseno
zástupcem investora a zapsáno v úkolovém listu. Týká se to možného zjištění stavebních
problémů nebo dodatečné žádosti o vícepráce.
Práce budou provedeny materiálem podle cenové nabídky, změny nutno odsouhlasit
s objednatelem.
Do konečného zaplacení faktur je instalovaný materiál majetkem zhotovitele.

III.

Odpovědnost za škodu a odpovědnost za sankce

Pracovníci provádějící práce jsou u zhotovitele v řádném pracovním poměru, řádně
proškoleni a pojištěni. Zhotovitel plně odpovídá za škody třetím osobám a na věcech,
zaviněných jeho pracovníky na staveništi.
Za ztráty materiálu a nářadí zhotovitele mimo prac. dobu a uloženém na předem určeném
místě nebo zabudovaném ručí objednatel. Dodané materiály mají záruční dobu podle výrobce.
Za montážní vady díla odpovídá zhotovitel 36 měsíců od převzetí díla.
Vady budou oznámeny písemnou formou a s pracemi na odstranění bude zahájeno do 72 hod
od převzetí písemného oznámení.
Penále za opožděný nástup je ve výši 0,5% za každý i započatý den zpoždění.
Veškeré reklamace smluvených prací včetně materiálových řeší zhotovitel. Na dodané
materiály se vztahuje záruka podle záruk výrobce.



IV.

Smluvní pokuty

Smluvní pokuty se dohodly na níže uvedených pokutách:

- při nesplnění termínu zhotovení díla je pokuta 0,05% za každý den prodlení z
celkové smluvní ceny

- při nesplnění stavebních podmínek, nebo nezaplaceni faktur je pokuta za každý den
prodlení 0,05% z celkové smluvní ceny.

V.

Ostatní ujednání

Zhotovitel po dokončení provede předání díla společně s předáním revizních zpráv, certifikátů
a dokladů...
Objednatel po podpisu smlouvy předá bez prodlení staveniště, zajistí dodávku el. energie a
vody.
Jakékoliv změny nebo doplnění této smlouvy jsou možná pouze písemným dodatkem.

Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováním
těchto smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že
uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat provede DpS Předklášteří, p.s.

Tato smlouva nabude účinnosti dnem uveřejnění v ISRS postupem dle zákona u registru
smluv

VI.

Smlouva je pořízena ve dvou stejnopisech, po jednom pro objednatele a zhotovitele a vstupuje
v platnost dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha: cenový návrh prací ze dne 17. 8. 2016

V Předklášteří dne 26. 8. 2016

Zhotovitel
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CENOVÝ NÁVRH PRACÍ

Domov pro seniory Předklášteří,
příspěvková organizace
Šikulova 1438
666 02 Předklášteří

Investor žádá výměnu akumulačního zásobníku na TUV 800 l.
Navrhujeme osadit akumulační zásobník teplé vody Reflex AL 750 R
pro ohřev přes nabíjecí systém.
Zásobník je smaltován, dále je vybaven magnéziovou anodou a teploměrem, snímatelnou izolací
z měkčené PU pěny kryté fólií.
Maximální provozní přetlak 10 barů a maximální provozní teplota 95°C.

CENOVÝ NÁVRH:

Akumulační zásobník 750 l
Demontáž a montáž zásobníku
Napuštění, tlaková a topná zkouška
Servisní zapojení a záruční spuštění
Sleva pro zákazníka na zásobník

55 500.- Kč
10 000.- Kč

600.- Kč
850.- Kč

- 8 000.- Kč

.-.-_-___________
cena bez DPH 58 950.- KČ
DPH 15% 8 843.- Kč

_____...
Cena celkem 67 793.- KČ

Cenový návrh obsahuje dopravu včetně odvozu a likvidaci starého zásobníku.
Práce provádíme vlastními pracovníky včetně servisu.
Vlastníme oprávnění na seřízení a záruční spuštění výrobků Reflex.
Na práce dáváme záruku 36 měsíců, na materiál podle výrobců.
Cenový návrh je platný do 30.10.2016
Termín dodání je do dvou dnů od objednání.

V Předklášteří 17.8.2016

Vypracoval:
HAKO CZ spol. s r.o. Předklášteří
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Domov pro seniory Předklášteří,
příspěvková organizace

Šikulova 1438, 666 02 Předklášteří

Objednávka č. j. 845/2016

Odběratel Dodavatel
IČ: 65761774 DIČ: neplátce IČ: 26935511 DIČ: CZ 26935511

Název: Domov pro seniory Předklášteří, Název: HAKO CZ, spol.s.r.o.
příspěvková organizace

Adresa: šikulova 1438 Adresa: Palackého 1191
666 02 Předklášteří 666 02 Předklášteří

Vyřizuje: Vyřizuje:
Telefon: Telefon:
Popis: PředběŽná cena:
Objednáváme u Vás:

Kompletní výměnu zásobníku na TÚV 800 l včetně 58 950,-
spuštění a příslušných zkoušek a revizí

Datum vystavení objednávky: 26. 8. 2016 Celkem:67 793 ,- KČ
Datum požadovaného dodání: co nejdříve
Podrobnosti platby: převodem Raz natele:
Bankovním převodem
Uvádějte, prosím, celý název a adresu organizace ve
faktuře a zakázkových listech

Číslo účtu DpS Předklášteří:

Předběžné rozpočtové krytí: Zadal:
MD D KČ Poznámka

(sklad, spotřeba, inventář, zhodnocení)

Předmětnou objednávku zboží - služeb prodávající akceptuje za podmínek stanovených v objednávce a

v hodn ..... Kč bez DPH objednateli a dodá do atum)
Datum, o

Potvrzuji prověření připravované operace a úplnosti podkladů v rozsahu dle zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole, v platném znění.
Datum:
Jméno a podpis příkazce operace: MgĽ TomáŠ Franc
Potvrzuji prověření podkladů předaných příkazcem operace v rozsahu dle zákona č. 320/2001 Sb., o
finanční kontrole, v platném znění.
Datum:
Jméno a podpis správce rozpočtu:

Počet listů: l
Počet Dříloh: O


