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Smlouva o dílo
c.j. objednatele KRPL-108621-4/CJ-2021-1800SU-21

uzaí'rena v souladu s us/c/no]'enín7i § 2586 - 2619 Cl zákona c. 89/2012 Sb., obc(/ns/(ý zá/coni'k

Smluvní strany:

Spolecnost: Studio KANDY spol. s r.o.
Sídlo: c. p 95, 512 01 Slaná
ICO: 28820282
DIC: CZ28820282

Zastoupena:
vedená u Krajského solldu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 29392
(dále jen zhotovitel)

a

jméno: Ceská republika - Krajské reditelství policie Libereckého kraje
Sídlo: Námestí Dr, E. Beneše 584/24, 460 32 Liberec I - Staré Mesto
ICO: 72050501
DIC: CZ72050501

Zastoupena: Ing. David Pokorný, vedoucí odboru správy majetku, 724 802 351
(dále jen objednatel)

uzavírají na základe vzájemné shody tuto

SMLOUVU O DÍLO

Predmet smlouvy

Predmetem této smlouvy je zhotovení díla:
,,Up Lbk Rokytnice nad Jizerou, úCelové zarízení - oprava sprchových koutu"

Specifikace díla:
Predmetem díla je oprava 18 ks sprchových kolltu v objektll úcelového zarízení objednatele c. p. 430 v k. ú.
Dolní Rokytnice, v obci Rokytnice nad Jizerou.

Oprava spocívá:
- v demontáži 18 ks stávajících sprchových zásten,
- v dodávce a montáži 18 ks nových sprchových zásten,
- v pretesnení stávajících sprchových vanicek silikonem,
- v likvidaci demontovaných sprchových zásten v souladu se zákonem o odpadech,
- v predání díla (dílo bude predáno cisté, zbavené transportních ci ochranných inontážních obalu, lddan]ních
i popisných štítku atd.).

Uvedené práce blldoll provedeny v rozsahu priložené cenové nabídky c. 21NA00102 z 18.11.2021.

Cena za dílo

l. Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy cinní dle cenové nabídky (príloha):
Celková cena bez DPH 188 080,00 KC
DPH 21% 39.496,80 Kc
Celková cena vC. DPH 21% 227.526,80 KC

2. DPH: Cena díla se sjednává bez dane z pridané hodnoty, která bude uskutecnena v režimu prenesené
danové povinnosti dle § 92e zákona o DPH C.235/2004 Sb. DPH odvede objednatel. Sazba DPH je 21%.

3. Cena zahrnuje i všechny náklady zhotovitele související s realizací predmetu objednávky jako napr.
veškeroll dopravu, presuny hmot, prípadný pronájem a provoz zdvihacích zarízení, odvoz a likvidaci
vzniklého odpadu vC. prípadných poplatku za skládkll, vedlejší rozpoctové náklady, kompletacní a
koordinacní cinnost, zrízení a odstranení zarízení pracovište, zajištení BOZP a požární ochrany v míste



provádení prací, prubežný a záverecný úklid pracovište a všech ploch v objektu znecištených pri
provádení prací (jejich uvedení do predchozího stavu) apod.

Místo a doba plnení

l. Místo plnení smlouvy Rokytnice nad Jizerou, Dolní Rokytnice c. p. 430.

2. Doba plnení:
Zahájení plnení: od data úcinnosti smlouvy
Dokoncení díla: do 29. 12. 2021
Odstranení vad a nedodelku díla: do 10 dnu od predání SO@ÍSll vad a nedodelku zhotoviteli.

3. Zhotovitel respektuje, že veškeré práce budou probíhat za plného pi"ovoz11 objektu. Zahájení a postup
provedení jednotlivých prací v objektu bude predem konzultovat a odsouhlasovat se zástupcem
objednatele Ing. Hynkem Pacltem (tel. c. 775 676 570, e-mail: l]yllek.paclt@,pcr.cz .

4. Práce je možné provádet v pracovních dnech objektu (obvykle pondelí až pátek) od 7.00 hod do 15.30 h.
V prípade nutnosti je možné dobu pro provádení po dohode llpravit. Objednatel však není povinen
uinožnit práce zhotoviteli lnilno pracovní dobu objektll.

5. O predání a prevzetí bude objednatelem sepsán protokol o predání a prevzetí díla. V prípade výskytu vad
a nedodelku díla bude objednatelem sepsán soupis vad a nedodelku.

6. Pohyb osob zhotovitele v objektll se bude rídit pokyny objednatele.

Platební podmínky, smluvní pokuty

l. Splatnost faktury je 30 dní.

2. Zhotovitel vystaví faktllrll k termínu dokoncení díla.

3. V prípade prodlení s úhradou penežitého plnení je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu
ve výši 0,05% z dlllžné cástky za každý den prodlení.

4. Bllde-li zhotovitel v prodlení se splnenín:i terlnínll dokoncení díla sjedl1aného ve smlouve, je povinen
zaplatit objednateli sinluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý i zapocatý den prodlení,

5. Pokud zhotovitel neodstraní nedodelky ci vady uvedené v soupisu vad a nedodelku ve snilouvou
dohodnlltéln termínu, zaplatí objednateli smluvní poklltu 100,- KC za každý nedodelek ci vadu a za
každý den prodlení.

Zárucní doba

l. Na predniet této snilouvy poskytuje zhotovitel objednateli zárucní dobu v délce 24 mesícu ode dne
dokoncení díla.

2. Vady díla bude objednatel v prubehu zárucní doby reklamovat písemne ci datovou zprávou na adrese
zhotovitele. Zhotovitel bezplatne odstraní reklall]ovanou vadu v míste objednatele v dohodnutéin
terlníl1ll. O dobu odstranování vady se prodlužuje zárucní doba.

ZávereCná ustanovení
l. Ustanovení neupravená touto smlouvou se rídí obecne platnými právnínii predpisy Ceské republiky,

zejména zákonem C.89/2012 Sb., obcanský zákoník.

2. Zrneny a doplnení této slnlollvy jsoll možné pouze v písemné podobe a na základe vzájemné dohody obou

smluvních stran.

3. Tato slnlollva se llzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno. V prípade
elektronického podpisu obou stran je smlouva ve forme elektrollického sollborll.

4. Obe smlllvní strany prohlašují, že si tuto sinlouvu pred podpisem precetly, porozuinely jejílnll obsahll,
s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projeveni jejich svobodné vule.



5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran a úcinnosti uverejnením
smlouvy v Registru smluv. Uverejnení smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany
výslovne prohlašují, že pokud bude z dodatku smlouvy plneno pred jeho uverejnením v registru smluv,
pak nepovažují toto plnení za bezduvodné obohacení.

6. Nedílnou soucástí je cenové nabídka c. 21NA00102 z 18.11.2021.

V Liberci (podpis a datum)

2.9 -11- 2021

ého majetku

A14&x,





Studio KANDY spol, s r.o.

Dodavatel:

Studio KANDY spol. s r.o.
Slaná 95
512 01 Slaná u Semil Provozovna:

Studio KANDY spol. s r.o.
Slaná 95
512 01 Slaná u Semil

. ,NABÍDKA C. 21NA00102

Odberatel: lC: 72050501
DIC: CZ72050501

Krajské reditelství policie Libereckého kraje
nám. Dr. E. Beneše 584/24
460 01 Liberec

lC: 28820282
DIC: CZ28820282

Telefon: 481320752
Mobil:
E-mail: studio@kandy.cz
www.studiokandy.cz

Tel.:

Nabídka c.: 21NA00102

Datum zápisu: 18.11.2021

Platno do: 31.12.2021

Nabídka sprchových koutu Sanswiss

Oznaceni dodávky Množství

Topline, trojdílné posuvné dvere 10 ks
90 cm, sklo durlux, rám bílý
Topline, trojdílné posuvné dvere 8 ks
80 cm, sklo durlux, rám bílý
Atyp bocní zkrácená stena s 2 ks
uchycením v rovine, sklo durlux,
rám bílý
RozširujÍcÍ profil pro dorovnání 2 ks
ATYP rozmeru
Demontáž l montáž l likvidace + 18 set
drobný materiál

Soucet položek
Zaokrouh|ení
CELKEM K ÚHRADE

Konecný príjemce:

Policie CR - rekreacní stredisko

Rokytnici nad Jizerou, Cp. 430.

J.cena Sleva Cena %DPH DPH Kc Celketn

7 890,00 78 900,00 21% 16 569,00 95 469,00

7 690,00 61 520,00 21% 12 919,20 74 439,20

7 990,00 15 980,00 21% 3 355,80 19 335,80 '

630,00 1 260,00 21% 264,60 1 524,60

1 690,00 30 420,00 21% 6 388,20 36 808,20

188 080,00 39 496,80 227 576,80
0,20

227 577,00

Vystavil:

Ekonomický a informacní systém POHODA
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