
SMLOUVA 0 DÍLO

uzavøená  podle   ustanovení  zákona  è.   89/2012   Sb.,   obèanský  zákoník,   ve  znìní  pozdìjš ích

pøedpisù.

1.   Smluvní strany

1.1.Objednatel

Sídlo:

1.2 Zhotovitel:

Zapsán do OR:
Sídlo:

Provozovna:

F#øsdgo,E,Yžesš ÉokunE=e::Jezeøe
IÈ : 62237047
osoby oprávnìné jednat ve vìci plnìní pøedmìtu této smlouvy
Mgr. Václav Konopiský

TOKO CZ  s.r.o.

Mìstský soud v Praze, oddíl C, vložka 180/ 694
Na Rokytce 1032/24,180 00 Praha 8 -Libeò
Fibichova 68, 47127 Stráž pod Ralskem
IÈ 27266214

DIÈ CZ27266214

2.   Pøedmìt  díla

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo :

ˆ    f!#±@_4A/   ! sociálního zaøízení Berta 2. Datro

2.2 0bjednatel se zavazuje øádnì zhotovené dílo pøevzít a zaplatit cenu díla.
2.3 Rozsah díla odpovídá cenové nabídce.

3.   Fakturace a platební podmín]qr

3.1 Faktuace probìhne na základì odsouhlasení skuteènì provedených prací a pøedání ucelené
èásti  celku  povìøeným  pracovníkem  objednatele.  Fa]stury  budou  obsahovat  náležitosti
daòového  dokladu dle  §  12,  odst.  2,  zákona è.  588/92  Sb.,  o  DPH,  ve  znìní pozdìjš ích

pøedpisù.   Lhùta   splatnosti   u   koneèné   fáktury  je   30   dní   od   data   doruèení   fáktury
objednateli. Den uskuteènìní zdanitelného plnìní je den, kdy objednatel pøevezme dílo dle
èlánku 2. této smlouvy.
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3.2 Maximální cena za práce uvedené v bodì 2. je stanovena dohodou:

Rekonstrukce sociálního zaøízení Berta  1. patro DDŠ Hamr na Jezeøe 285.015,00 Kè bez
DPH,   DPH   15°/o   42.752,25   Kè   ,   celková   cena  vèetnì   15°/o   DPH   po   zaokrouhlení
327.768,00 Kè.

3.3 Pøípadné  vícepráce  budou  pøedem  vzájemnì  odsouhlaseny  a  dále  øeš eny  dodatkem  ke
smlouvì.

3.4 Smluvní sankce za pozdní úhradu fáktu je dohodnuta na 0,05 % z nezaplacené èástky za
každý den prodlení.

3.5 V pøípadì  odstoupení  od pøedem  odsouhlasené  Smlouvy o  dílo,  uhradí  objednatel  stomo

poplatek vy výš i 30% z ceny díla.
3.6 Zhotovitel mùže zažádat o úhradu zálohy k provedení práce až 70% ceny dle SOD.

4.   Doba plnìní a místo plnìní

4.1 Místem provádìní díla je Dìtský domov se š kolou Hamr na Jezeøe Školní ulice Hamr na
Jezeøe, v terinínu od data podpisu této smlouvy do doby ukonèení díla.

4.2 Termín provádìní díla: dle dohody smluvních stran: od 15. srpna 2021  do 31.øíjna 2021

4.3 Zahájení  díla  oznámí  zhotovitel  objednateli  s nejménì  3demím  pøedstihem.  Zhotovitel
zahájí provádìní prací po odsouhlasení tohoto temínu objednatelem.

4.4 0  pøevzetí  díla bude  poøízen pøedávací  protokol,  potvrzený  oprávnìnými  zástupci  obou
úèastnických   stran.   K pøedání  díla  vyzve  zhotovitel   objednatele  nejménì   s tøídenním

pøedstihem.

4.5  Pøi  zásáhu do plnìní  díla vyš š í mocí, to je neobvyklými okolnostmi, které brání doèasnì
nebo  trvale  plnìní  smlouvou  stanovených povinností,  které nastanou po nabytí platnosti
smlouvy a které nemohly být objednatelem ani zhotovitelem pøedvídány nebo odvráceny,
se  po  jejich  vyjasnìní   smluvní   strany  dohodnou  a  upraví  smlouvu  dodatkem  ktéto
smlouvì.

5    Ujednánípro oblastBOzp apo

5.1 Zhotovitel se zavazuje:øídit se „ Základním pouèením o BOZP, PO a OZP" pøevzatým pøi

pøedání pracoviš tì.

6    0statní ujednání

6.10bjednatel je  oprávnìn  prùbìžnì  kontrolovat  provádìní  díla zhotovitelem  a zjistí-li,  Že
zhotovitel dílo provádí v rozporu se svými povinnostmi, je oprávnìn požadovat odstranìní
vzniklých vad v provádìní díla øádným zpùsobem.
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6.4 Zhotovitel pøejímá záruku za provedení díla po dobu 36 mìsícù od protokolámího pøedání,
na dodávky zaøízení dle záruèních podmínek výrobcù. Záruka se nevztahuje na poruchy èi
závady zpùsobené neodbomým nebo násilným zacházením se zaøízením.

6.5 0bjednatel   uplatòuje   reklamace   písemnì   nebo   osobnì   v kanceláøi   zhotovitele   (   ne
telefonicky) a je povinen umožnit zhotoviteli pøístup do objektu, pokud je nutné k øádnému
odstranìní vad a nedodìlkù.

6.6 Minimální potøebný odbìr studené vody a el. energie poskytne na svùj náklad objednatel.

7.    Závìreèná ustanovení

7.1 Úèastníci této  smlouvy po jejím pøeètení prohlaš ují,  že  souhlasí  s jejím obsahem, že tato
byla sepsána na základì pravdivých údajù, jejich pravé a svobodné vùle a nebyla ujednána
v tísni  ani  za jinak jednostrannì  nevýhodných podmínek.  Na  dùkaz    toho  pøipojují  své

podpisy.

7.2 Tato  smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou úèastnických stran a je sepsána ve
dvou stejnopisech, které mají platnost originálu a  z nichž po jednom obdrží každá strana.

8.    Osoby zmocnìné kjednání z pøedmìtu této smlouvy

Za obj ednatele :

Za zhotovitele: p. 0ldøich Štoèek

9.    Podpisy smluvních stran
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zhotovitel
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