
SMLOUVA O DÍLO
číslo 081/48683795/2022

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi tčmito smluvními stranami:

I.
Smluvní strany

Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456
se sídlem: Havlíčkova 456, Mladá Boleslav
zastoupena: Ing. Václavem Bohatou
IČ: 48683795
DIČ: není plátcem DPH
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen ,,objednatel")

Michal Falta
se sídlem:
zastoupen:
IČ:
DIČ,
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen ,,dodavatel")

Dolní Stakory l 12, 293 01 Mladá Boleslav
Michalem Faltou
64720438
není plátcem DPII

II.
Předmět plnění

Dodavatel se zavazuje pro objednatele provést zednické, malířské a sádrokartonářské práce v uč. č. 90
v budově školy v souladu s VZ ,,Oprava stropů v učebně" podle následujícího soupisu:

- Demontáž stávajícího SDK stropu, úklid, manipulace s materiálem, odvoz suti, zednické
opravy.

- Montáž: nového SDK stropu, tepelné izolace a parozábrany.
- Vymalování, nátěr soklu, izolace proteklých skvrn, nátěr topení žebra a trubky.

III.
Doba plnění

Práce budou konány od 19. 7. 2022 do 31. 8. 2022.

IV.
Místo plnění.

Dílo bude provedeno v budově školy na adrese Havlíčkova 456, Mladá Boleslav.
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V.
Cena a platební podmínky

Smluvní strany se dohodly na následujících cenách:

Demontáž původního SDK stropu + úklid, odvoz suti, zednické práce

Montáž: nového SDK stropu (56 m'), parozábrany a tepelné izolace

Malba, nátěr soklu, izolace proteklých skvrn, nátěr topení žebra a trubky

69 600,- Kč

98 000,- Kč

34 144,- Kč

Smluvní strany se dohodly na tom, že fakturována bude skutečně odvedená práce s tím, že maximální
cena za všechny provedené práce je stanovena ve výši: 201 744,- KČ.

Práce budou fakturovány po provedení jednotlivých částí zakázky, objednatel neposkytuje zálohy.
Přílohou faktury bude předávací protokol s popisem provedených prací.

VI.
Závěrečná ustanovení

l. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
2. Pokud v této smlouvě není ujednáno jinak, řídí se právními poměry smluvních stran občanským

zákoníkem.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv podle zákona č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

4. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašuji, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána
vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle na důkaz čehož připojují své
podpisy.

V Mladé Boleslavi dne 19.7.2022

objednatel dodavatel
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