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Základní škola Nové Město nad Metují
Se sídlem: Komenského 15, 549 01 Nové Město nad Metují
Zastoupená ředitelem školy Mgr. Vladimírem Miltem
IČO: 000857688
(dále jen objednatel)


a

Jiří Buchta
Se sídlem: Dobříkovec 12, 517 73 Opočno
Zastoupený:   Jiřím Buchtou
IČO 76676234
(dále jen dodavatel) 


uzavírají dnešního dne tuto

SMLOUVU o provedení práce
podle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku


I.
Úvodní ustanovení

Tato smlouva je uzavírána na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Malířské práce“ (dále jen „veřejná zakázka“). 

II.
Předmět smlouvy

	Touto smlouvou se dodavatel zavazuje, že objednateli zhotoví malířské práce dle předložené nabídky. Objednatel se tuto smlouvu zavazuje, že dodavateli za provedené práce zaplatí cenu sjednanou v této smlouvě. 


	Provedenými pracemi se pro účely této smlouvy rozumí zhotovení penetrace podkladu, omytí podkladu odmaštění podkladu, odstranění starého nátěru, nátěr malby, nátěr linkrusty v části budovy školy a s tím spojené zakrytí podlah, umístění malířské fólie, hrubý úklid a likvidace odpadu s umístěním na skládku.  


	Cena za provedené práce bude stanovena dohodou mezi objednatelem a dodavatelem na základě cenové kalkulace předloženou dodavatelem.
	Dodavatel odpovídá za provedení prací v požadované kvalitě, dle zadávacích podmínek, v souladu s požadavkem objednatele a ve stanovených termínech.


III.
Termín a místo dodání


	Dodavatel je povinen provést sjednané práce řádně a včas, tj. v souladu s touto smlouvou, bez vad, ve stavu způsobilém k řádnému užívání. Místem provedených prací je sídlo objednatele.

 
	Objednatel je povinen provést objednané práce nejpozději do 31. srpna 2021
	V případě, že objednatel (oprávněný zástupce objednatele) shledá vady v dodaných pracích, způsob a lhůta pro jejich odstranění bude uvedena v protokolu o závadách. Dodavatel je povinen se vyjádřit závazné písemným stanoviskem k vytčeným vadám, ke způsobu a lhůtě pro jejich odstranění. 


IV.
Cena

	Cena za provedené práce dle čl. II odst. 2 této smlouvy byla mezi objednatelem a dodavatelem sjednána v souladu s cenovou nabídkou, kterou dodavatel předložil v rámci své nabídky, která je přílohou č. 1 této smlouvy.

 
	Cena je v příloze č.1 konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s odvedenými pracemi, a to včetně cestovních nákladů. 




V.
Platební podmínky

	Cena je splatná po předání prací (tj. po provedení prací v souladu s touto smlouvou a bez vad) jednorázově, příkazem k úhradě na účet dodavatele uvedený ve faktuře. 


	K zaplacení ceny zboží je dodavatel povinen vystavit objednateli daňový doklad (fakturu), který musí splňovat všechny náležitosti zvláštních právních předpisů. Splatnost faktury bude činit 14 kalendářních dnů od dne jejího doručení objednateli. Nebude-li faktura splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu, jak je uvedeno výše, nebo bude mít jiné závady v obsahu, je objednatel oprávněn ji ve lhůtě její splatnosti dodavateli vrátit a dodavatel je povinen vystavit objednateli fakturu opravenou či doplněnou. V případě vrácení faktury dodavateli dle předcházející věty se dnem jejího doručení lhůta její splatnosti přerušuje a znovu počíná běžet až dnem následujícím po dni, kdy byla opravená, nebo doplněná faktura splňující všechny náležitosti dle zvláštních právních předpisů doručena objednateli. Dnem úhrady se pro účely této smlouvy rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 
	Bez ohledu na ustanovení předchozího odstavce platí, že dokud nebudou odstraněny případné vady odvedených prací objednatelem písemně vytčené bez zbytečného odkladu po předání prací, nedostane se dodavatel do prodlení s úhradou ceny díla.


VI.
Sankce

	V případě, že se dodavatel dostane do prodlení s řádným splněním závazku podle této smlouvy (tj. s dodáním prací v souladu s touto smlouvu a bez vad) v termínu podle článku III. odst. 1, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení. 


	V případě, že se dodavatel dostane do prodlení se splněním povinnosti uvedené v článku III. odst. 3 je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení. 


	V případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou ceny v termínu dle čl. V odst. 2 této smlouvy, je povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky. 



	Jednotlivé nároky na smluvní pokuty vzniklé podle odst. 1 a 2 se vzájemně nekonzumují a existují vedle sebe. 


	Smluvní pokutu je smluvní strana povinna uhradit druhé smluvní straně do 7 dnů poté, co byla druhou smluvní stranou k jejímu uhrazení písemně vyzvána.  Ujednáním o smluvní pokutě, ani uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody na náhradu škody, a to ani co do částky, o kterou náhrada škody smluvní pokutu přesahuje. Ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se nepoužije. 


VII.
Práva a povinnosti smluvních stran

	Smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu poskytovat součinnost, jež je nezbytná k  řádnému splnění smlouvy. 

.

VIII.
Odstoupení od smlouvy

	Od této smlouvy může kterákoli strana odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smlouvy druhou stranou. Účinky odstoupení od smlouvy nastanou dnem, kdy bude písemné odstoupení strany odstupující druhé straně doručeno. Odstoupením není dotčen nárok na smluvní pokutu, který vznikl před zánikem smlouvy. 


	Za podstatné porušení smlouvy se na straně objednatele považuje více než 20-ti denní prodlení s úhradou ceny prací podle článku V. odst. 2 smlouvy. 


	Za podstatné porušení smlouvy na straně dodavatele se považuje 


	více než desetidenní prodlení předáním prací podle článku III. odst. 1 smlouvy; 
	odvedení prací, které vykazuje podstatné vady nebo jsou ve zjevném rozporu s touto smlouvou. 







IX.
Závěrečná ujednání


	Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 


	Nastanou-li u některé ze stran okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně. 


	Tato smlouva se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 


	Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno náleží každé smluvní straně. 


	Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy. 




Přílohy: 

1. „Cenová nabídka“ 




V Novém Městě nad Metují 					Opočně
dne 17. srpna 2021                      				dne







....................................                		                        .............................................
    
Mgr. Vladimír Milt							Jiří Buchta
      ředitel školy

