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SMLOUVA O DÍLO č. 1/2017

Dodatek.č.

Zhotovitel: IČO: 12173673 DIČ: CZ 5906132001
Stavba strojů a zařízení s mechanickým pohonem -

, fa. HIGH PRECISION
Babičkova 40, 613 00 BRNO, tel. 545 572 063, mobil 721 319 579, e-mail: fialast@volnv.cz
Zastoupená: majitelem Ing. Stanislavem Fialou
Bank. spojení: Sberbank CZ a.s., č.ú. 4010036101/6800

Objednatel: Město Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem

IČO: 00294136 DIČ: CZ 00294136

Zastoupený(á): místostarostou Mgr. Josefem Vojtou
Zmocněnec projednání: pan Vladimír Cisár, Centrum Eden
Bank. spojení: KB a.s., 107-9479580297/0100

Předmět smlouvy; Zhotovení funkční makety vodní elektrárny Vír I podle podkladů
předaných povodím Moravy pro Centrum Eden, Bystřice nad Pernštejnem. Model bude mít
přibližnou velikost 1700x700x1500 mm. Bude mít světelně znázorněn proces výroby
elektřiny ve vodní elektrárně a bude opatřen podstavcem. Součástí dodávky bude i kryt
z plexiskla na celý model.

Doba provedení: do 30.9.2017

Cena: Cena za dílo byla stanovena vzájemnou dohodou stran ve smyslu zákona č. 526/90 sb.
o smluvních cenách ve výši: 295 000 Kč

Slovy: dvěstědevadesátpět tisíc korun českých
Strany se dohodly, že v případě změn v oblasti cenových relací, bude cena upravena

dodatkem k této smlouvě v souladu s těmito relacemi.

Způsob platby: Záloha ve výši 147 000 Kč do 14 dnů po podpisu smlouvy
Doplatek ve výši 148 000 Kč do 14 dnů po převzetí díla

Smluvní pokuta: V případě pozdní úhrady se sjednává smluvní pokuta ve výši 0.5%
z dlužné částky za každý den prodlení.

Vliv okolností mimo možnost kontroly: V případě že se jedna strana zdrží nebo opozdí ve
vykonávání závazků daných touto smlouvou vlivem okolností mimo možnost kontroly
stranou opožděnou, časový plán se posouvá o dobu, po kterou tyto okolnosti trvají a strana

není odpovědná za škody způsobené straně druhé. Počátek a konec vlivu těchto okolností
musí opožděná strana oznámit straně druhé neprodleně telefonem a následně potvrdit
písemně.

Další ustanovení - přílohy:

Objednatel se zavazuje dodat zhotoviteli potřebné podklady pro výrobu modelu nejpozději do
14 dnů od uzavření smlouvy.

Objednatel má právo kontroly rozpracovaného díla u zhotovitele kdykoli po předchozím
oznámení a kolikrát uzná za vhodné po celou dobu provedení díla.



Objednatel zajistí vhodné umístění modelu ve svých prostorách. Důležité je zejména aby na

model nedopadalo sluneční záření.

Převzetí díla proběhne u zhotovitele na adrese Babičkova 40, 613 000 Brno

Veškeré záruční servisní práce na modelu budou probíhat rovněž na adrese Babičkova 40,

613 00 Brno

Závěrečná ustanovení: Podmínky této smlouvy lze měnit a doplňovat jen na základě
písemných smluv (dodatků), podepsaných zmocněnými zástupci obou stran. Neexistují žádné
závazky, podmínky apod., psané či řečené, vyjádřené nebo rozumějící se jinak, než jak je
uvedeno v této smlouvě. Žádná strana nenese odpovědnost za ztráty strany druhé. Smlouva
nabývá platnosti dnem vzájemného podpisu.
Pro osvědčení pochopení této smlouvy a závazků z ní vyplývajících, připojují zplnomocnění
zástupci obou stran své podpisy.

Za zhotovitele: Za objednatele:
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Babičkova 40, 613 00 Brno
IČO; 12173673, teUfox; 545 572 063 &c.í

________

Mgr. JosefVojta
Místostarosta Bystřice nad Pernštejnem


