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Objednávka č. ,ju 845/2016
Počet listů: l

Počet příloh: O
l Odběratel Dodavatel !
lČ: 65761774 DIČ: neplátce lČ: 26935511 DIČ: CZ 26935511

l Název: Domov pro seniory PředkláŠteří, Název: HAKO CZ, spol.s.r.o.
příspěvková organizace !

l Adresa: Šikulova 1438 Adresa: Palackého 1191
666 02 Předklášteří ' 666 02 PředkláŠteří )

l Vyřizuje: Ing. Aleš Dufek Vyřizu,ie: p. Medek l
l Telefon: 549 439 617, 731 508 554 Telefon: 736 472 323
l Popis: Předběžná cena:
l Objednáváme u Vás:

l' l Kompletní výměnu zásobníku na TÚV 800 l včetně 58 950,-
l spuštění a příslušných zkouŠek a revizí l
' ll

l '
l Datum vystavení objednávky: 26. 8. 2016 Celkem:67 793 , KČ i
i Datum požadovaného dodání: co nejdříve l i
) Podrobnosti platby: převodem i Razítko, jméno a podpis objednatele: !
l Bankovním převodem l l

tl [ ivá.dějte, prosím, celý název a adresu organizace ve l 1 " o" . ·4 ' .' 'ře JáŠteři, l
l fäkiuře a zakázkových listech ! P lspČ\k(n." ,, ' ,,,, i

·ulo l, t' 666 (Q ' ' as eři ;

l Čisk účtu DpS PředkláŠteří: l ( !6576177t,,tcl.: 9439611

l KB Brno-venkov
l l g 'l , Ĺ")

ředběžné rozpočtové krytí: l Zadal: % ŕ1L1Ú1 L'
( MD l D l KČ l J Poznámka

! ! , ? l (sklad, spotřeba, inventář, zhodnoceni) l
1_440 l n ,1'ůů/ô l tC ¥ tmj 'µ~a /.n'ú 'i

t! Předmětnou objednávku zboží - služeb prodávající akceptuje za podm,ínek stanovených v objednávce a i

l v hodnotě ve výši ...S Kč bez DPH objednatdi a dodá do Á q, Lwqdatum) !
: Daíurn, razítko, podpis prodávaiícího "¥'""'Y"' CZ, gpoL 8 r.o. ' ,A !

"' F- . l i
pa!ackého 1191, 666 02 předWášteřf " l

i u&C ,g. L9t°C IČO: m 35 511, MC: CZ26935511 -' "
i (Ď ' l
! ?(_)t'v'rzuji prověřeni připravované operace a úplnos ' i í)clk' d.ů v rozsahu die zákona č. 320/2001 Sb., o '
i Ímanční kontrole, v platném znění. 1·'/

I í)m'm' µ. 'd. 2ô(6 Z=
! Jméíio a podpis příkazce operace: Mgr. " omáý é ranč
i Potvrzuji prověření podkladů předaných přika" eem ope!"ace \' rozsahu dle zákona č. 320/2001 Sb., o l
i !inanční kontrole, v platném znění. l".' ,, !
! Datum: Rt.9 l L,4 É ;l ĽkrEéno a podpis správce rozpočtu: Anna Grobarčíkcv á J _;



Smlouva o dílo

uzavřené podle § 536 a následujícího obchodního zákoníku č. 513-91
mezi smluvními stranami

Zhotovitel: HAKO CZ, spol.s r.o.
Palackého 1191
666 02 Předklášteří
IČO: 269 355 11
DIČ: CZ 269 355 11
bank. spojení: KB Tišnov, Č. účtu 35 140 282 0217/0100
zastoupená Františkem Hanákem, jednatelem
ve věcech technických a smluvních

na straně jedné

a

Zadavatel: Domov pro seniory Předklášteří,
fříspěvková organizace
šikulova 1438
666 02 Předklášteří

na straně druhé



I.

Předmětem smlouvy a termín zhotovení díla

Jedná se o provedení zakázky" dodání-výměnu akumulačního zásobníku na TÚV
včetně izolace a uvedení do provozu" podle cenové nabídky v příloze.
Práce budou prováděny podle požadavků zákazníka a v souladu s platnými normami
V ČR.

NavrŽená cena je maximální, změna je možná pouze písemným dodatkem.

Přehled prací je v příloze této smlouvy.

Práce budou prováděny v těchto termínech:

Zahájení prací:

UkonČení a předání prací:

II.

Cena díla a fakturace:

Objednatel a zhotovitel se dohodli na ceně podle cenového návrhu s tím, že tato je
maximální a bude fakturována podle postupu a provedené práce.

Konečná cena je 58 950,- KČ bez DPH
DPH 15% 8 843,- Kč

Cena celkem 67 793,- KČ včetně DPH

Cena je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální za předpokladu
hladkého průběhu instalace. Případné vícepráce nebo zmenšení rozsahu prací bude
odsouhlaseno zástupcem investora a zapsáno v úkolovém listu. Týká se to možného
zjištění stavebních problémů nebo dodatečné žádosti o vícepráce.
Práce budou provedeny materiálem podle cenové nabídky, změny nutno odsouhlasit
s objednatelem.
Do konečného zaplacení faktur je instalovaný materiál majetkem zhotovitele.



III.

Odpovědnost za Škodu a odpovědnost za sankce

Pracovníci provádějící práce jsou u zhotovitele v řádném pracovním poměru, řádně
proškoleni a pojištěni. Zhotovitel plně odpovídá za Škody třetím osobám a na věcech,
zaviněných jeho pracovníky na staveniŠti. Za ztráty materiálu a nářadí zhotovitele mimo
prac. dobu a uloženém na předem urČeném místě nebo zabudovaném ručí objednatel.
Dodané materiály mají záruční dobu podle výrobce. Za montážní vady díla odpovídá
zhotovitel 36 měsíců od převzetí díla. Vady budou oznámeny písemnou formou a
s pracemi na odstranění bude zahájeno do 72 hod od převzetí písemného oznámení.
Penále za opožděný nástup je ve výši 0,5% za každý i započatý den zpoždění.
Veškeré reklamace smluvených prací včetně materiálových řeší zhotovitel. Na dodané
materiály se vztahuje záruka podle záruk výrobce.

IV.

Smluvní pokuty

Smluvní pokuty se dohodly na níže uvedených pokutách:

- při nesplnění termínu zhotovení díla je pokuta 0,05% za každý den prodlení ze
smluvní ceny celkové

- při nesplnění stavebních podmínek, nebo nezaplacení faktur je pokuta za každý
den prodlení 0,05% ze smluvní ceny celkové.

V.

Ostatní ujednání

Zhotovitel po dokončení provede předání díla spoleČně s předáním revizních zpráv,
certifikátů a dokladů...
Objednatel po podpisu smlouvy předá bez prodlení staveniště, zajistí dodávku el.
energie a vody.
Jakékoliv změny nebo doplnění této smlouvy jsou možná pouze písemným dodatkem.

VI.

Smlouva je pořízena ve dvou stejnopisech, po jednom pro objednatele a zhotovitele a
vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran.

V Předklášteří dne 23.8.2016

Zhotovitel



HAKO CZ, spol. S r.o.
Palackého 1191 lČ: 26935511 mobil: tel : 549410366

V www: fax: 549410366666 02 Predklasteri DIC: CZ26935511 ,-m,,,
Česká republika Krajský soud v Brněze dne 27.7.2004pod značkouOdd.C, vložka 46685

Faktura - daňový doklad 20161424
r" " "

" QR platba

Objednávka:
Odběratel

O Domov pro seniory Předklášteří, příspěvková
organizace

Platba: převodem
Doprava:

Datum
vystaveni: 02.09.2016
splatnosti: 12.09.2016
zd. plněni: 02.09.2016

Bankovní účet

35-1402820217

Šikulova 1438
66602 Předklášteří
Česká republika

Symbol
konstantní: 0308
variabilní: 20161424
specifický:

. . ... lČ: 65761774Konecny prijemce DIČ:

Domov pro seniory Předklášteří, příspěvková organizace

KOMB Šikulova 1438
' 66602 Předklášteří0100

,,,, Česká repubhka

, Fakturujeme Vám za provedené práce vodoinstakčnina akci "Výměna akumulačního
zásobníku na TUVa uvedenido provozu podle ssmlouvy o dílo ze dne 26.8.2016

a objednávky 845/2016 .'

Označeni dodávky Katalog

Práce vodoinsta|ačnÍ podle "Smlouvy o dílo"

Počet m. j. Cena za m. j. Sazba

1,00 kpl 58 950,00 15 %

Sazba Základ DPH Celkem
10 % 0,00 0,00 0,00

Zaokrouhleni 15 % 0,00 0,50 0,50
21 % 0.00 0,00 0,00

O % 0,00 0,00
snížená 10 % 0,00 0,00 0,00
snížená 15 % 58 950,00 8 843,00 67 793,00
základni 21 % 0,00 0,00 0,00

CELKEM 58 950,00 8 843,00 67 793,00

Faktum může uhmdithotově na pokladně. Ušetříte poštovné!

Sleva v %:
Celkem k úhradě:

Uhrazeno zálohou:
zbývá uhradit:

Pozn..' Částky ob$ahuií zaokrouhleni

Základ DPH Celkem

58 950,00 8842,50 67 792,50

0,00
67 793,00 Kč

0,00
67 793,00

CZ,
F'aiackého 1191, 666 0
IČO: 2(19 35 511, DIČ:

549 41
Razí

Zpracováno systémem Money S3
wwwmoneycz Strana 1
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20161424


