
I
SMLOUVA O DÍLO

Účastnici :

Mateřská škola ,,Čtyřlístek", Praha 2, Římská 27
zastoupená: PhDr. Danou Moravcovou, PhD., ředitelkou školy
IČO: 70891028
Římská 1255 /27, 120 00 Praha 2

dále jen ,,objednatel" : na straně jedné

a

Martin KYTKA
zastoupený Martinem Kytkou, majitelem
IČO: 68576927, DIČ: CZ 6902210678
se sídlem Blevice 96, 273 28 Zákolany, okr. Kladno
bankovní spojení: Česká spořitelna Kladno,

dále jen ,,zhotovitel" na straně druhé

výše uvedeni účastnici uzavřeli dnešního dne tuto

Smlouvu o dílo :

l.

|.1
Úvodní ustanoveni

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedeni niže popsaného díla pro objednatele a
objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět díla sjednanou cenu.

1/.
Předmět smlouvy

11.1 Předmětem díla dle této smlouvy je:
Truhlářské. opravné a instalační práce pro objekt objednatele - MŠ Londýnská 19, 120 00 Praha 2.

Předmětem Smlouvy a prací je niže uvedené:

- Výměna dvoukřídlých vchodových dveří do 3. odděleni

III.
Prováděni díla

lll.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla provézt:
- konzultaci a poradenství v případné úpravě stavebních připrav v místě díla
- konzultaci a poradenství se zacházením s výrobkem
- předáni díla objednateli

IIL2. Lhůty plněni :
Termín předáni výsledného díla je v průběhu srpna 2021. Časová osa průběhu výroby nesmí

však ohrozit zhotovitele ani objednatele při jeho dalších aktivitách nebo zakázkách u jiných
obchodních partnerů.

lV.
Povinnosti a záruky

lV.1. Zhotovitel se zavazuje:
- reagovat na požadavky objednatele, pokud požadavky vážně nenaruší samotnou výrobu asmluvenou cenovou nabídku díla
- na požádání objednatele vykázat průběžné výsledky výroby díla
- při tvorbě samotného díla postupovat v souladu s odsouhlasenými postupy a návrhy
- poskytnout zhotoviteli záruku na provedená díla po dobu 24 měsíců od jeho předání.



lV.2. Objednatel se zavazuje:
- objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli na jeho požádání veškeré potřebné podklady

a konzultace, které mají zásadní vliv pro vývoj předmětu díla.
- poskytnout zhotoviteli vlastni návrhy, fotodokumentaci a přistup k místu instalace díla
- objednatel je povinen neodkladně informovat zhotovitele o případných změnách, které by

mohly mít vliv na předmět díla
- objednatel je povinen uhradit sjednanou cenu díla dle ustanoveni článku V. této smlouvy.
- pokud bude dílo funkční a bez zjevných závad, je objednatel povinen po předáni

zhotovitelem k řádnému užíváni jej převzít.
- neposkytne-li objednatel zhotoviteli potřebné podklady a konzultace, které mají zásadní

vliv pro vývoj předmětu díla, má zhotovitel právo posunout termín předáni díla o dobu,
která odpovídá prodlevě při obdrženi těchto podkladů a konzultaci.

- zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za provedeni díla, pokud nebyla vážně porušena
ustanoveni této smlouvy.

V.
Cena díla, fakturace, platební podmínky

V.1. Cena za provedeni díla popsaného výše v ČI. ll. této smlouvy je účastníky sjednána
v nabídkové výši 149.010,- Kč. Sjednaná cena je uvedena bez případné zákonem stanovené
dph. objednatel zaplatí zhotoviteli finanční zálohu ve výši 100.000,- Kč. Cena a případná
záloha je splatná na základě zhotovitelem vystavené faktury nebo zálohového příjmového
dokladu, který bude mít veškeré náležitosti platebního popř. daňového dokladu. Zhotovitel je
oprávněn vystavit fakturu po předáni hotového díla objednateli, dle zákona o DPH po předáni
díla. Splatnost případných zálohových faktur se sjednává v délce trvání 14 kalendářních dnů
ode dne jejího vystavení objednateli. Splatnost doplatkových faktur se sjednává v délce trvání
14 kalendářních dnů ode dne jejího vystaveni objednateli.

VI.
Ujednáni o vzájemné prezentaci

Vl.1. Zhotovitel nebo objednatel je oprávněn uvádět ve svých reklamních a informačních
materiálech objednatele nebo zhotovitele jako svého smluvního partnera pouze po dohodě
obou stran.

VIl.
Trvání smlouvy, výpověď'

VILI. Tato smlouvy se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu od podpisu smlouvy a zaplacením
případné zálohové faktury do terminu předáni díla a do zaplaceni veškerých finančních
závazků. Terminem ukončením této smlouvy je připsáni doplatkové ceny za provedeni díla na
vrub účtu zhotovitele.

Vll.2. Neplnkli některá ze smluvních stran své povinnosti uvedené v této smlouvě, má druhá strana
právo odstoupit od práv a povinnosti v této smlouvě určených. K odstoupeni může dojit až po
marném uplynuti lhůty dané oprávněnou stranou druhé straně k odstraněni jejího neplněni.

V///.
Obecná ujednáni

VIIL1. Účastnici se zavazují v dostatečném předstihu si vzájemně sdělovat změnu veškerých
skutečností, které jsou podstatné pro plněni dle této smlouvy; pokud takovou změnu nebude
možné sdělit v předstihu, zavazují se vzájemně se informovat bez zbytečného odkladu poté,
kdy taková změna nastala.



lX.
Závěrečná ujednáni

lX.1. Právni vztah touto smlouvou založený se řidl obchodním zákoníkem.
lX.2. Účastníci se zavazuji veškeré spory a nesrovnalosti vzniklé v souvislosti s plněním této

smlouvy řešit přednostně dohodou.
lX.3. Veškeré změny a doplněni této smlouvy jsou platné pouze v případě, že jsou učiněny

v písemné formě.
lX.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnost jejím podpisem oběma smluvními stranami a ruší

platnost případných předešlých smluv, uzavřených ve stejném pojmu a dodávku stejného díla.

v Blevicich, 25.5.2021
, p,,,,, AC 2021

Martin KY PhDr. Dan Moravcová, Ph.D., objednatel


