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Smlouva je uzavřena

písemně

Smlouva o dílo uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v
platném znění (dále jen "občanský zákoník")
SMLOUVA O DÍLO Č.:

62-2-8250/2022

Ĺ. SMLUVNÍ STRANY
OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL

Česká republika

Obchodní firma:

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo:

Zubatého 685/1, 614 00 Brno
Zastoupená:

František Ručný
Nová 1722
696 62 Strážnice

plk. Ing. Jiří Pelikán

ředitel Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje

Statutární orgán:

František Ručný

Kontaktní osoba:

František Ručný

e-mail
Zivnostenské oprávnění vydal Městský úřad Veselí
nad Moravou
Bankovní spojeni: ČNB, pobočka Brno
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
DS:

Bankovní spojení:

10039881/0710

Č. išlo účtu:

70884099

IČO:

CZ70884099, není plátce DPH

DIČ:

ybiaiuv

OS:

65380819
nemá

II. PŘEDMĚT SMLOUVY
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k řádnému a včasnému provedeni díla:
Specifikace díla: HS Kyjov - havarijní oprava rozvodu vody v budově a ohřívače TUV, dle cenových nabídek ze dne 2. 6.
2022.

Cena díla bez DPH:

72 088,00 Kč

DPH 21%

15 138,48 Kč

Dodací lhůta:
Záruční doba:

08.07.2022
Cena včetně DPH:
87 226,48 KČ
24 měsíců od data převzetí předmětu smlouvy objednatelem, veškeré vady je zhotovitel povinen ve
lhůtě do 10 dnů od nahlášení vlastním nákladem odstranit, nedohodnou-li se smluvní strany v
reklamačním protokolu jinak.

Cena dohodnuta jako konečná a nepřekročitelná celkem (zaokrouhleno):

Místo plnění:

87 226,00 KČ

HS Kyjov, Luční 5, 679 01 Kyjov

Předmět smlouvy je za objednatele oprávněn převzít:

III. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Fakturu zašle zhotovitel v 1 vyhotoveni a s potvrzeným dokladem o převzetí předmětu smlouvy na adresu
objednatele. Splatnost faktury je 21 dni od doručeni do sídla objednatele. Faktura musí obsahovat veškeré daňové
náležitosti.

lV. SMLUVNÍ POKUTA, ÚROKY Z PRODLENÍ
1. Pro případ nedodrženi terminu splněni předmětu plněni ze strany zhotovitele nebo v případě prodlení zhotovitele s
odstraněním vad díla dle ČI. Il. se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny VC. DPH předmětu plněni za každý,
byt' i započatý den prodlení, a to až do dodáni předmětu plnění; zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok
objednatele na náhradu škody.

2. Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystaveného daňového dokladu objednatelem je zhotovitel oprávněn
účtovat úrok z prodlení za splněni podmínky podle § 1968 občanského zákoníku ve výši podle § 1970 občanského
zákoníku.
3. Ujednáním o smluvní pokutě a úroku z prodlení není dotčeno právo smluvních stran domáhat se náhrady škody v
plném rozsahu. Případná vzniklá škoda je vymahatelná v plné výši samostatně vedle smluvní pokuty, v souladu s
ustanovením § 1971 občanského zákoníku.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Smluvní strany tím potvrzuji, že přistupují na všechny podmínky smlouvy a jejich vzájemné vztahy se budou řídit
občanským zákoníkem. Účastnici jsou povinni dbát, aby při úpravě smluvních vztahů bylo odstraněno vše, co by
mohlo vést ke vzniku rozporů.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavřeni a účinnosti dnem jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem
uzavření této smlouvy.
3. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, se strany dohodly, že objednatel zašle tuto smlouvu
správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem. Osobní Ijdaje stran před odesláním budou
anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušeni směrnice 95/46/ES (obecné nařÍzeni o ochraně osobních
údajů).
4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a jeden (l) zhotovitel.
Objednatel po podpisu této smlouvy vyznačí na všechny stejnopisy evidenční číslo této smlouvy.
PřIIohy:

1. Cenové nabídky ze dne 2.6.2022

-9, 06, 2022
V Brně, dn,

1 O, 06, 2022

Ve Strážnici, dne

Vypracoval: František Ručný
Nová 1722
696 62 Strážnice
IČO: 65380819
DIČ:
Tel.:

položkový rozpočet

V,ypracováno pro: Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
IC: 70884099
Místo plněni: Hasička Kyjov
Technický popis díla: Demontáž,montáž studené vody hlavního přívodu

Trubka PPR 63
Kulový ventil 2
Přechod PPR 63/2
Drobný materiál
Izolace Tubex
Přesun hmot
Demontáž, montáž potrubí

Cena bez DPH:
21% DPH:
CELKEM:
Záruka na dílo 24 měsíců
Dne 2.6.2022

ks:
17m
l
2
17m

cena-ks/m:
395,890,650,99,-

celkem:
6.715,890,].300,3.000,].683,2.500,8.500,-

24.588,5.163,29.751,-

Vypracoval: František Ručný
Nová 1722
696 62 Strážnice
IČO: 65380819
DlČ:C
Tel.:

položkový rozpočet

V.ypracováno pro: Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
IC: 70884099
Místo plnění: Hasička Kyjov
Technický popis díla: Demontáž,montáž bojleru na vodu

Bojler Dražice 3001
Čerpadlo TVU
Expanzomat 101
Drobný materiál
Elektroinontáž
Přesun hmot
Práce

Cena bez DPH:
21% DPH:
CELKEM:
Záruka na dílo 24 měsíců

Dne 2.6.2022

ks:
l
1
l

cena/ks:

celkem:
23.000,3.500,2.000,5.000,2.000,3.500,8.500,-

47.500,9.975,57.475,-

