Příloha

Č. 1

ke Směrnici

Č.

7/2013

SMLOUVA O dílo č. - 0S5210491.
1.

SM LUVNÍ STRANY

Objednatel:

Zhotovitel:

Česká republika - Ústřední kontrolní
a zkušební ústav
zemědělský
Mendelova univerzita v Brně
613 OO Brno, Zemědělská 1665/1

organizační Složka Státu

Hroznová 2
656 O6 Brno
|Č:ˇ00020338
DICI

ıčz

CZ00020338

62156489
cZ62156489

Dıčz

Organizační součást univerzity/pracoviště:
Zahradnická fakulta
571 - Mendeleum

K podpisu Smlouvy oprávněn:

K podpisu smlouvy oprávněn:
Ing. Daniel Jurečka
ředitel

Řešitel

děkan

- kontaktní osoba:

Řešitel

Bankovní spojení:
Česká národní banka
Pobočka Brno
Rooseveltova 18
601 10 Brno
č.

2.

- kontaktní osoba:

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.S.
pobočka Brno-Černá Pole
Merhautova 1
631 32 Brno
č. účtu 7200310267/0100

účtu: 87425641/0710

PŘEDMĚT SMLOUVY:

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele testování révy vinné na
GTD patogenů pomocí technologie HTS.

přítomnost

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Objednatel je
povinen řádně a včas provedené dílo převzít a Zaplatit Za něj dohodnutou cenu.
3.

PLNĚNÍ SMLOUVY: od

4.

CENA PLNĚNÍ;

(dle Zák. č.

20. 10.

2021 do

15.

11.2021

526/1990 Sb., O cenách ve Znění pozdějších předpisů)

Cena bez daně Z

přidané hodnoty v Kč 247 934,-

Daň Z přidané hodnoty v Kč 52

Cena celkem v Kč 300

066,- (sazba

daně 21 %)

000,-

Cena díla je stanovena dohodou jako nejvýše
díla.

Cenu

lze

přípustná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací

měnit pouze v případě, že v průběhu provádění díla dojde ke

změnám sazeb DPH.

Záloha na náklady ve výši 180 000,- Kč (60.% z ceny plnění) bude hrazena do: 29.
7200310267/0100),

var.

Symbol

č.

MÍSTO. ČAS

je

důvodem

pro odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele.

A ZPŮSOB PŘEDÁNÍ VÝSLEDKU

PLNÉNÍ:

Lednice, 10:00 hod. 15. 11. 2021, odborná zpráva,
diagnostické metody HTS.
6.

FAKTURACE: bude provedena do

7.

ÚHRADA FAKTURY:

8.

ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ:

Zhotovitel prohlašuje, že

2021 na účet

smlouvy.

Nezaplacení zálohy v tomto termínu
5.

10.

jejíž

součástí je protokol obsahující výsledky

15 dnů od předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

bude provedena do 14 dnů ode dne doručení faktury

objednateli.

žádná část smlouvy neobsahuje obchodní tajemství nebo

jiné

důvěrné

informace a je Srozuměn se skutečností, že objednatel smlouvu zveřejní v registru smluv.
Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího
zveřejnění v registru smluv.
Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, Z nichž obě strany obdrží po jednom vyhotovení. Strany
připojuji na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy svoje podpisy.
Práva a povinnosti realizace smlouvy přebírá dnem jejího podpisu řešitel (příkazce operace):

Ph.D.

lng.

Ph.D.

lng

Digitálně podepsal
Ph.D.
Datum: 2021 .09.29 21:13:31 +O2'0O'

jméno a podpis

Návrh smlouvy předkládá vedoucí pracoviště (nákladového střediska):

Ph.D.

doc. Mgr.

jméno a podpis

V Brně dne

......................................

lng. Daniel

_.

V Lednici dne ...........................................

Jurečka, ředitel

za Objednatele

Rozdělovník:
1x příslušné pracoviště, 1× Ekonomický odbor, 2× odběratel

za Zhotovitele

._

