
zakázka číslo: 3009307170

SMLOUVA O DÍLO O DODÁVCE A MONTÁŽI KUCHYŇSKÉ SESTAVY

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

1. Smluvní strany
Jméno a příjmení l obchodní firina· Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola, Teplice, Benešovo náměstí 1, p.o.

Číslo OP nebo rodné číslo l 1ČO· lČ 555878

Bytem l sídlo: Benešovo náměstí 604/1, 415 01 Teplice

Oprávněný zástupce l. ředitel, Mgr. jiří Nekuda

Technický zástupce

Kontaktní telefon l e-mai1·

(dále jen jako ,,Zákazník")

a
SIKO KOUPELNY a.s.

IČO : 260 65 801, DIČ: CZ699005837

se sídlem Praha 9 - Kyje, Skorkovská 1310, PSČ 198 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 9124,

Bankovní spojeni:

Oprávněný zástupce 2. Miroslav Klimeš

Kontaktní telefon l e-mai1·

(dále jen jako ,,Dodavatel")

(dohromady jen ,,smluvní strany").

2. Předmět díla
Dodavatel se zavazuje k dodávce a montáži kuchyňské sestavy v provedení Čelních ploch, korpusů, pracovních
desek, panelů a doplňků v rozsahu dle Specifikace Kuchyňského nábytku a Spotřebičů dle Přílohv č. l k této
Smlouvě o dílo a Půdorysu Místa dodání včetně nákresu sestavy kuchyňského nábytku a Spotřebičů dle Přílohv č.
2 k této Smlouvě o dílo a dle Výkresu instalací dle Přílohy č. 3 této Smlouvy o dílo. Dílo bude dodáno za podmínek
dle této Smlouvy o dílo a Všeobecných obchodních podmínek Dodavatele, jež tvoří nedílnou součást této Smlouvy
o dílo.
Provedení a barevná specifikace kuchyňské sestavy:
Čelní plochy: fatma - bílá
Korpusy: bílá
Pracovni deska: 198 - dub
Sokl: bílá
Úchytka, 069
Další elementy:

3. Cena Díla (kalkulace) Částka bez DPH Částka vC. DPH

l Pro případ obchodních společností (statutární orgán) nebo zastoupení na základě plné moci. Při zastoupení na základě plné
moci nutno připojit plnou moc ke smlouvě.

2 Zástupce SIKO - osoba pověřená k tomu v rámci své pracovní činnosti.

Celková Cena Díla: 196 469,57 KČ 237 728,18 KČ

Celková částka bez DPH slovy.' JednostodevadesátšesttisĹcčtyřistašedesátdevětkorun,padesátsedmha|éřů

l



Ve vztahu k určení výše DPH Zákazník tímto čestně prohlašuje:

l.
2.
3.
4.
5.

Zákazník JE plátce DPH.
Je-li Zákazník plátce DPH, T O UŽIJE NEPOUŽIJE Dílo pro ekonomickou činnost.
Dílo BUDE NEBUDE součásti stavby na bydlení.
JElj ti, Či: NEJEDNÁ SE o novou výstavbu.
JEENÁ CE ' NEJEDNÁ SE o stavbu pro sociálni bydlení.

Cena je splatná v termínech a způsobem dle Všeobecných obchodních podmínek.

4. Termíny pro realizaci Díla
(očekávaný termín dle dostupnosti výrobce: přesná data budou upřesněna a Zákazníkovi sdělena telefonicky nebo
prostřednictvím e-mailu neípozděii do 30.12.2021 )

Termín dodání na Místo dodání: cca 8 týdnů _
Těmín dokončení Díla: 3 pracovních dní po Termínu dodání

5. Místo dodání Hotelová škola Teplice
Smetanovo náměstí 786/1

Zákazník má vlastnické a/nebo užívací právo k Místu dodání umožňující realizaci Díla dle této Smlouvy.

6. Ostatní ujednání
Strany SJEDNALY - Zaměření Místa dodání Dodavatelem.
Termín Zaměření prosinec 2021
Stav Místa dodání při Zaměření kabinet

Poznámky:

Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

Příloha č. l
Příloha č. 2

Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5
Příloha č. 6

Potvrzení zakázky - Specifikace objednaného díla l ceník
Půdorys Místa dodání včetně nákresu sestavy kuchyňského nábytku a Spotřebičů a
doporučených instalací
Výkres instalací
Podmínky montážně - technické připravenosti Místa dodání
Podmínky pro užívání a údržbu kuchyňského nábytku a Spotřebičů
Všeobecné obchodní podmínky

Smluvní strany shodně prohlašují. že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s celým obsahem souhlasí, smlouvu
uzavírají vážně, bez výhrad a že je projevem jejich svobodné vůle.

Zákazník 8CJU~A4 NESOUHLASÍ s využitím osobních údajů zahrnujících jeho jméno l e-mailovou adresu
l telefonní číslo pro zasílání reklamních sdělení Dodavatele a další marketingové účely.

ZÁKAZNÍK DODAVATEL

V Tepli nce 2021

o!a, Obchodní akademie

Mgr. jiří í průmyslová škola,

. nešovo náměstí 1, p,0.Jméno: 15 01, lČ' 555878

37 111, www,sostp,cz [Si

V Teplicích

Miro
Jmé

, dne 8. prosince 2021
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