
Smiouva o dílo
uzavřená dle §2586 a nási, zákona č, 89/2012 Sb,, občanský zákoník, v platném znění

(dále ion „smlouva")

Objednatel;

se sídlem: 

zastoupená: 

bankovní spojeni: 

číslo učtu: 

iČ:

Kontaktní osoba:

Smluvní strany

Mateřská škola Sluníčko, Praha 9 - Černý Most, Gen, Janouška 1005

Generála Janouška 1005/4, 198 00 Praha 9 - Černý Most 

Bc. Ivana Jandová 

Komerční banka a.s.

28339081/0100

708844/1

          

Zhotovitel: 

se sídlem 

zastoupená: 

bankovní spojení: 

číslo účtu:

IČ:

DIČ:

konvakíiVi osoba:

Jiří Řenč

Osinaiicka 720,/’O, Praha 8, 182 00 

Jiří Renč

Česká spořitelna

204760319/0800

408S6917

C26610130373

     

           



IS.

Předmět díla

2.1 Zhotovíte! se zavazuje realizovat clilo dle podmínek této smlouvy k veřejné zakázce

malého rozsahu na „Výroba nábytku do MŠ Sluníčko".

2.2 r/iísto prováděni díla: MŠ Sluníčko, Generála Janouška 1005/4, 198 00 Praha 9 -

Černý Most

2.3 Dílo musí být provedeno v souladu $ platnými normami a předpisy, v maximální

kvalitě a bez technických nedostatků.

2.4 Zhotovitel konstatuje, že spífiujo všechny požadavky na bezpečnost a oclmanu zdraví

při práci požadované právními předpisy.

l!t.
Čas plnění

3.1 Dílo bude dokončeno nejpozději do 31. 7, 2022

IV.
Cena díla

4.1 Cerra za dílo je stanovena dohodoii smluvních stran vc výši 58 830 Kč včetně DP:H,

4.2 Cena musí obsahovat veškeré náklady zhotovitele nutné k"činnosti vymezené

v předmětu této smlouvy.

4.3 Uvedená cena je cenou maximální.
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8.3 Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou znalostí

a péči. Zavazuje se dodržovat závazné předpisy, normy a podmínky této smlouvy.

Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady obiednateíe, jeho pokyny, zápisy

a dohodami.

8.4 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provádění

díla zhotovitelem.

IX.

Závěrečná ujednání

9.1 Měnit nebo doplrtovat text této smlouvy je možrvá pouze formou pisenmvch dodatků,

které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými

zástupci smluvních stran.

9.2 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 írbdrzí objednatel a 1 zhotovitel.

9.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu obéma smluvritmi stranami.

9.4 Smluvní strany se dohodly, že záležitosti neupravené touto smlouvou se budou řídit

ustanoveními občanského zákoníku.

9.5 Smluvní strany shodné prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že

byla tizavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně

a srozumitelné, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

9.6 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuji

za obchodní tziternstvi ve smyslu OZ a udéfují souhlas k jejich užiti a zveřejněni

bez stanoveni jakýchkoliv dzdšich podmínek.

9.7 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv

v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Síi., o zvlíí-štních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru těchto smluv.
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■\.

!I!formováni soutiía.s

Já, níže podepsana/y dávám svůj souhlas MŠ Sluníčko, Praha 9 - Černý Most, Gen. 
Janouška 1005 (dále jen "Správce") kc shromažďovaní, ^pracovávát^í a evidenci osobních 
údajů a osobních citlivých údajů ve smyslu evropského nařízeni GDPFt a směrnice školy ke 
GDPR. Svůj souhlas poskytují pouze pro zpracování těch osobních údajů, ktere jsou 
nezbytné pro práci školy a v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu. 
Zároveň prohla-suji, že mne Správce o zpracování a ochraně osobních údajů řádně poučil, 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016,^679 ze dne 27. dubna 
2016, obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Souhlas poskytuji pouze Správci, 
který bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní a citlivé osobní údttje 
po.skytnout dalším osobám.

■’řílohv;

příloha č. .1 - Cenová kalkulace z 25, 4. 2022

V Praze dne 15. 6. 2022

Za obiednateie:

V Praze dne 15. 6. 2022

Za zhotovitele:

^ iílíí meeíí:
vvíon.t náitvíkfj 

  

  
 

 


