
Číslo smlouvy objednavatele: S/SÚSJMK/2022/342
Číslo smlouvy zhotovitele:

Smlouva o dílo
uzavřená dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581,
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

a

ZHOTOVITEL

PB PLAST, SPOL . s .r.o .
sídlem Nádražní 3/4 (Kojál), 682 01 Vyškov IČO: 60717424
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp.zn. C 16177
zastoupen Ing. Jaroslav Přidal, jednatel

Předmět díla: Výměna oken a vstupních dveří 2 chat v Lulči – stavba pro
rodinnou rekreaci ev. č. 226, p.č. 548, obec a katastrální území
Luleč

Bližší specifikace prací v příloze č. 1 – Cenová nabídka č.
1/2021/147 ze dne 22. 3. 2022

Termín plnění: do 1. 6. 2022. Dřívější plnění je možné.

Místo plnění: stavba pro rodinnou rekreaci ev. č. 226, p.č. 548, obec a katastrální
území Luleč

Cena díla: 128.697,00 Kč bez DPH

Pro tuto činnost není objednatel osobou povinnou k DPH.
Cena díla je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré
náklady nutné k provedení a předání díla. Celková částka dokladu
zůstane bez zaokrouhlení.

Způsob úhrady: Na základě faktury se splatností 30 dnů od doručení faktury
bude doručena elektronicky na adresu

Záloha není sjednána.

Způsob předání a převzetí díla: Oboustranně podepsaným a odsouhlaseným protokolem o předání
a převzetí díla, jako podkladem k fakturaci díla dle předmětu SOD.

Záruka na jakost: Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce 36 měsíců od jeho
předání na základě podepsaného protokolu o předání a převzetí
díla.

Kontaktní osoba objednatele:

Kontaktní osoba zhotovitele:



Číslo smlouvy objednavatele: S/SÚSJMK/2022/342 
Číslo smlouvy zhotovitele:             
 
V případě prodlení objednatele s úhradou ceny nebo její části, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení 
ve výši 0,05% z dlužné částky denně. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním oproti sjednanému 
termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny denně. 
 
Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě písemné výzvy případně faktury se 
splatností 14 dnů. 
 
Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky. 
 
Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. 
 
Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Zhotovitel neoznačil žádná jmenovitě uvedená 
data za citlivá nebo obchodní tajemství. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění dle této smlouvy si 
ověřit její uveřejnění v registru smluv. 
 
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jedno paré. 
 
Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 – cenová nabídka č. 1/2021/147 ze dne 22. 3. 2022 
     
 
 
Ve Vyškově, dne  09. 05. 2022                             V Brně, dne 09. 05. 2022  
 
 
 
 
 
 
………………………………………..              ………………………………. 

     Za zhotovitele                                                    Za objednatele 
 
             Ing. Jaroslav Přidal                                      Bc. Roman Hanák 
                     jednatel                                   ředitel 
             PB Plast, spol. s.r.o.                                   Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje 
                                                                                          příspěvkové organizace kraje 
       


