
Ččdo 8m|owy o*dnatde' Čklo 8mlouvy zhoWvitek' , .

SMLÓUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a mku v souladu s ust § 2586 a následujfclmi ustanovenfml
zákona č. 892012 Sb., občanský zákonlk, (dále jen .občamký zákoníK)

I. Smluvní Mrany
1. Objednatel:

Sldb:
="'ý'

DIČ:
Bankovnf 8pcgení:
Čfsb účtu:
Zástupce ve věcech technických:
Tel:
Email:

StřodnI škola Brno, Charbulova, p.o.
Charbubva 1072/106, Bmo 618 00
RNDr. janou Maíkovou, Nditelkou
60552255
CZ60552255

2. ZhotovWl:
Sídlo:
Zap8án:

=""'

DIČ:
Bankovn1 spojeni:
Čf8b účtu:
Zástupce ve věcech technických:
Tel:
Email:

INGVIS, s.r.o.
S|atin8ká 4456/41, židenice, 636 00 Brno
v obchodním rejstřtku vedeném u Krajského soudu v
Brně, spková značka C 109449
Ing. janis PetinN
07669178
CZ07669178

II. Přodmět 8mlouvy
1. PředměMi této smlouvy je provést opíavy na mzvodech ekkholnstalad a vodoinstalací

v provozovnách Střední škofy Bmo Chaíbubva, p.o.
2. Veškeré činnosti, kjejkhz pmvedenfzpůsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje,

budou nadále označovány muhmně jako ,dtto".
3. ZhotovKel pmhkšuje, že práce budou prováděny na základě požadavků vedoucího spůvy budov.
4. Zhotovitel je mvněž povInen dflo provést v souladu s o»cňě závaznými ptávnfmi pMpky, českými

technickými normmi (ČSN), kbeé 8é vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak
doporučenýml a návody výmbců stavebních matMálů a výrobků platných v dobé pmřváděnl díla.

5. Zhotovitel je povinen provést dílo s mbnou péčí a za obstarání všeho, co je k pmsdenl dfla
potřeba.



1.
Ill. Doba a místo plnění díla

Zh~itd se dlb zavazuje pmv&t v těchto Mnfnech:
Termín zahájení prMděnl díla: ihned po podpisu smbuvy
Těmín dokončení dlla a jeho předání objednateli: do 16. 8. 2021

2. Mkto plnění díla jsou pmvozovny Střědnf školy Bmo, Charbubva, p.o.

1.

2.
3,

lV. čona díla
Rozsah prací bude fákhxován na základě pobžkového soupiw píacl odsouhla8eného vedouc{m
správy budov.
čádka za pmvedené jMm čIní maximálně 100 000,- Kč bez DPH.
Cena za dílo bude objednatelem uhiazena na záldadě konečné fäktuíy odsouhkené vedoucím
správy budov.

V. Smluvní pokuty
1. Smluvní dmny se dohodly, že pokud zhcmvitel nepl\edá dllo ve sjednaném termínu, je objednatel

oprávněn pQžadovatzap|acenf$m|wn[pokuN ve výsl 0,2 %z ceny díla bez DPH za každý započatý
&n prodlení.

2. Smluvnlstmny se dohodly, že pokud bude zhotovitel v pmdlení 8 odstmněnlm vad nebo nedodělků
uvedených v zápke o p1Mánfa přěvzdf dfk, ja otýednaw optávněn požadovat zaplacení smluvnl
pokuty ve výsl 0,1 % z ceny dík bez DPH za každý započatý den pnodlenf a každou vadu nebo
nedodělek.

3. Smluvní strany dohodly, je pokud bude zhobvitd v pmdkní s odskaněním reklamované vady
díla nebo záruční vady, je ob]ednatd o,právněn pQžadovat zaplaenf smluvM Pok% ve výši 0,1 %
z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a vadu,

4. Smluvní pokuty, jakož i ůmky z pmdlenľ j8oů splatné do 14 dnů od domčenf výzvy k zaplacení.

VI. Od8toupenf od 8mlouvy
1. Od této smlouvy může odstoupit ~KOIN 8m|uvní strana, pokud zjlstf podstatné porušení této

smlouvy druhou smluvní stmnou.
2. Ode dne podpisu pIbdávaclho protokolu začne běžet záručnl lhůta u provedených části dňa.

Zhotovitdi zůstává zachována odpovědnost za vady dle této smbuvy u pmvedených částí dfla
a mvněZ tak odpovědnost za škody způsobené vadným plněním.

3. Dojdejl k odstoupení od smlouvy, je zhobovitel povinen učinit taková opatřbnl, aby zabránil vzniku
škod na díle, majetku objednabde l tlbtfch osob a aby zaWnil vzniku újrpy ria zdraví osob.
Dojde-li k odsbupenf od smlouvy zhobvltelem z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel
tato opdkmf na náklady objednatele.

VIl. Závěnčná ustanovení
1. Obě 8m|uvn{ draný pmhlašujl, že tab smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vŮle, což

stwzujf 8vými podpisy.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvnlch stran a účinnosti dnem uveNjněnlm

v mgishu smluv.
3. Smbwa je vyhotovena ve tNch vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatd a jedno zhotovltei.



4. ZhotcNitel je na základě ust. § 2 pkm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontmk, v platném
znění, osobou povinnou spolupů8obu při výkonu finanční kontroly. Zhobvbl bere na vědomí, že
objednatel je konečný přfjemce dotace státního rozpočtu na financovánf dík.

5. ZhcRovitd je smzuměn 8 tím, že objedndel je povinným 8ubjektem dle § 2 odst 1 zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmfnkéch účinnosti některých smluv, uvelbjňovánf těchto 8mluv
a o registru smluv a je tak povinen zveřéjnlt obmz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další
dokumenty od této 8m|ouvy odvozené včemě metadat. Objednatel se zavazuje tub 8mbljvu
uvelbjnH v souladu 8 tímto zákonem, a to pažadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě.
Smluvnf mny jsou v této muvisbstl povinny d vzájemně Mělit, které údaje tvořf obchodnf
tajem8tvi a ]8ou tak vyloučeny z uveNjněnf..

V Brně dn"' 12 07. mi V dne:

Za obj0dmt010: za ahotovkele:

3 (celkem 3)


