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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a naši. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

mezi smluvními stranami

Objednatel:
Obchodní jméno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Odpovědný zástupce:
Bank.spqjení:
Zapsaná:

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Strážovská 1247/22, 697 Ol Kyjov
00226912
CZ 00226912
Ing. Mgr. Lubomír Wenzl, Ředitel

v oběh. rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1230

a

Zhotovitel: Petr Mlýnek
Obchodní jméno:
Sídlo: náměstí Míru 639, Veselí nad Moravou
IČO: 76048276
DIČ:

Bank.spoje
Zapsaný:

na základě výsledků výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na „Mytí
předokenních žaluzií a rizikových oken v roce 2021"

takto:

l. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje, za podmínek dohodnutých v této smlouvě, provést pro objednatele práce
„Mytí předokenních žaluzií a rizikových oken v roce 2021" /dále také jen dílo/ na svůj náklad a
nebezpečí. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.
??•

2. Cena díla^a iejí splatnost

l. Cena díla se sjednává ve výši uvedené v příloze č. l této smlouvy. Účastníci prohlašují, že
uvedené m2 jsou pouze orientační, skutečné m2 budou uvedeny v předávacím protokole.
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2. Cena díla zahrnuje vlastní provedení prací, přípravu, veškerý materiál nutný k provedení díla.

3. Objednatel se zavazuje, za účelem provedení díla, poskytnout zhotoviteli elektrickou energii a
vodu, a to v nezbytném rozsahu bezplatně, nebude-li dohodnuto jinak.

4. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení dohodnuté ceny díla, a to po předání díla bez vad a
nedodělků. O předání díla bude sepisován písemný předávací protokol podepsaný oběma
smluvními stranami, který bude podkladem pro vystavení faktury. Splatnost faktury je 30 dnů
po doručení faktury objednateli.

3. Termín provedení díla

l. Termín provedení díla je do 4 týdnů od podpisu smlouvy.

4.Sankce

l. Zhotovitel se tímto zavazuje zaplatit dohodnutou smluvní pokutu pro případ prodlení nebo pro
případ, že by neodstranil ve lhůtě do lOti dnů od oznámení objednatele zjištěné závady, a to ve
výši 0,05% z ceny díla.

5. Závěrečná ustanovení

l. Osoba o ěcech technických:

2. O á jednat za zhotovitele ve věcech technických:

3. Smlouvu je možno doplnit, příp. změnit jen písemným, vzájemně odsouhlaseným dodatkem.
Smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
Nedílnou součástí smlouvy je její příloha - ceník prací.

4. Smluvní strany potvrzují, že došlo ke shodě na obsahu této smlouvy a na důkaz toho připojují
svůj podpis.

5. Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že
uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
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6. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen se skutečností, že tato smlouva a s ní spojené
dokumenty, budou zveřejněny na adrese https://zakazky.krajbezkorupce.cz, s čímž výslovně
souhlasí.

7. Zhotovitel prohlašuje, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství. V případě, že by smlouva
obsahovala obchodní tajemství, je toto obchodní tajemství prodávajícím ve smlouvě zřetelně
označeno a prodávající odpovídá za to, že obchodní tajemství naplňuje všechny náležitosti dle
občanského zákoníku v platném znění.

V lí-^oUG. dne <?-9.2o2.^

objednatel :

V 4b03^^ dne 34.^^
zhotovitel:
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Příloha č. l

Ceník:

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB:
- mytí oken = 105 Kčza l m2
- mytí žaluzií = 65 Kč za l m2

Mytí oken,včetně rámu a parapetu: 1029,44 m2xl05Kč =108.091 Kč
Mytí předokeních žaluzií: 686,02 m2x65Kč=44.591 Kč
Mycí a čistící prostředky: 5.500 Kč
Pronájem lešení: 25.000 Kč
Úklid: 1.200Kč
Doprava: 10.000 Kč
Celkem: 194.382 Kč
Nejsem Plátce DPH

V lvi JO u Ł dne ^•l • Zot.-j V^^ÍÍ^dne 5.^ ^Ó^A.
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