
Smlouva o dílo
,,Rekonstrukce Školní kuchyně - ZTI".

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)

1. Smluvní strany

1. l. Objednatel: Vyšší odborná Škola a střední škola Boskovice, příspěvková organizace,
Hybešova 982/53, 680 01 Boskovice
Zastoupená: Ing. Mgr. Pavlem Vlachem, ředitelem školy
IČO: 62073516
DIČ: CZ62073516
bankovní spojení: K

telefon: 5 11123 lil
e-mail: skola((íyassboskovice.cz,
(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: TOVOP
679 34 Knínice 270

Zastoupený: Jiřím Dosedlem, jednatelem společnosti
IČ: 16341899
Č
(dále jen zhotovitel)

2. Předmět plnění

Předmětem soutěŽe je podání cenové nabídky na práce spojené s ZTI v rámci akce ,,Rekonstrukce
školní kuchyně." Jedná se o opravy vnitřní kanalizace, plynovodu a zdravotechniky, ÚT, napojení
nové VZT jednotky.

3. Místo plnění

Vyšší odborná škola a střední škola Bgskovice, příspěvková organizace, Hybešova 53
680 01 Boskovice.

4. Doba plnční

4.1. Zhotovitel musí provést výše specifikovaný předmět plnění v termínu:
od L. 7. 2021 - 20. 8. 2021

4.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení se splněním smluvně dohodnutého termínu dokončení
a předání díla, bude objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- kč za každý den
prodlení.

4.3. Dojde-li k nesplnění termínu dokončení díla z příčin na straně objednatele, nebude příslušná
sankce uplatněna.
Zhotovitel se zavazuje ukonČit předmět plnění v celém rozsahu a předat jej objednateli
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nejpozději do 20. 8. 2021. Komplexním dokončením předmětu plnění se rozumí celkové
dokončení, její vyklizení, a předání protokolu o předání a převzetí díla.

5. Cena předmětu plnění

Cena díla vychází z nabídky zhotovitele a činí
Nabídková cena cena bez DPH cena včetně DPH

298.323,76 360.971,74

Stanovená cena je nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených
zadavatelem při vyhlášení soutěže a které jsou obsaženy v této smlouvě.
Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření díla, které nebyly uvedeny v poptávce, musí být
vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem, včetně jejich ocenění. Pokud
zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo
odmítnout jejich úhradu.

6. Platební podmínky

Zhotovitel předloží po převzetí předmětu dodávky objednatelem fakturu. Faktura bude Zhotoviteli
uhrazena do 14 dnů ode dne předáni.

7. ZávěreČná ustanovení

Ostatní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku
v platném znění.
Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny písemně a nabývají platnosti dnem
podpisu smluvními stranami.
Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, Že souhlasí s celým jejím obsahem a na důkaz
toho připojují své podpisy.

Boskovice 21. 6. 2021
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