SMLOUVA O DÍLO

Název: Gymnázium Moravský Krumlov, příspěvková organizace

IČ:49438875

Sídlo: Smetanova 168,

Moravský Krumlov

Statutární zástupce: Mgr. Dagmar Holá (tel: 607004482
Číslo účtu: 195 083 200 237/0100
(dále jen jako ,,Objednatel" na straně jedné)
a

Název: Izolace Daňhel, s.r.o.

IČ:08883807
Sídlo: Petrovice 27,

Moravský Krumlov

jednající: Pavel Daňhel (tel: 603915756,
(dále jen ,,Zhotovitel" na straně druhé)
uzavírají níže uvedené dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto
smlouvu o dílo (dále jen ,,Smlouva")
I.
Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednavatele
za podmínek níže uvedených, dílo: Oprava střechy nad učebnou výtvarné výchovy - část
první- oprava střechy (rozsah provedených prací je v příloze č. l této smlouvy, dále jen,Dílo")
a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v ČI.
II této smlouvy.
Do dodávky Díla patří I odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně
poplatku za uskladnění v souladu s ustanovením zákona o odpadech, ve znění pozdějších
předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění díla vyvine maximální úsilí
směřujícíc k eliminaci ukládání stavebních odpadů na skládky a k zajištění recyklace
využitelných stavebních odpadů.
II.

Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši
+ DPH 21% a bude uhrazena na účet Zhotovitele
při předání a převzetí Díla. Celková cena včetně DPH činí
a
Změna sjednané ceny je možná pouze:

a) pokud po podpisu Smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazby DPH
b) pokud Objednavatel bude požadovat provedení i jiných prací nebo dodávek, které nejsou
zahrnuty v příloze č. l této smlouvy
C) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, a Zhotovitel
je nezavinil ani nemohl předpovídat, a mají vliv na cenu díla
Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel
povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednavateli k odsouhlasení.
Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude
odsollhlasena Objednavatelem.
Obě strany následně zrněnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke Smlouvě.
III.
Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do
17. 9. 2021.
Předpokládaný termín zahájení stavby je 9. 8. 2021. Přesný termín zahájení staby bude
oznámen minimálně 7 dní předem.
IV.
Předání a převzetí Díla

K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo
zhotoveno i předání v termínu uvedeným v ČI. III této smlouvy.
O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.
Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na
smluvní pokutě ve výší 0,05% za každý den prodlení.
Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně zhotovitele m objednatel právo namísto
smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši 0,05.% za každých započatých den prodlení.

V.

Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 60 měsíců od předání Díla objednateli. Záruka se
nevztahuje na vady díla, které budou způsobeny vadami materiálu, který předal zhotoviteli
podle ČI. III této Smlouvy objednatel.

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.
Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či
nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude
Smluvní stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.
VI.
ZávěreČná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
Tato Smlouva a vztahy v ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména
příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.
Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po
jednom vyhotovení.
Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s
jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé skutečné vůle, srozumitelně a
určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
V Moravském Krumlově dne 14. 7. 2021
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1

PvcFoliesika + práce

m2

92,00

2

Pokládka + geotextilie

m2

92,00

3

Pokládka polistyrénu

m2

58,00

Oplechováníu hřebene

m

9,00

4

BočniopIechování

m

19,00

5

Okap do žlabu

m

10,00

6

Demontáž oken

ks

4,00

7

OSB desky + práce

ks

10,00

8

spojovací materiál

ks

1,00

9

Demontáž stávajícíkrytiny

m2

36,00

10

Kotevní vrut + podložka

ks

230,00

11

Polystyrén XPS30F + poklád.

ks

92,00

12

Přesun materiálu

ks

1,00

13

Doprava

ks

1,00
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