
sMLoWA o DÍLo
uzavřená podle E 2586 a nósl. zákona č. 89/2012 Sb., občanslqý zókoník

t.
Smluvnísřany

vyšší odborná škola, Střední prúmyslová škola automobilní a technlclrá Skuherského 3
Sesídlem: Skuherskéhol274/3,ČeskéBuděioúce,37oo4
tČ: 00582158
DIČ: cz00582158
Zastoupený: Bc.|an Šindelář, ředitel školy

( d ál e j e n,obJ e dnatel' )

|iff Dráb - MalÍřství
Se sídlem: B.Kafky 26, České Buděiovice,37o 07
IČ: 144 85 338
DlČ: cz64o5o1-].877
Zastoupený: |iřÍ Dráb

(dále jen 
"zhotovital)

TI.

Předmět
Předmětem smloury o ďlo je pravidelná údržba - malování v objektech ško|y 2o22. Iedná se zejména
o malování, naťrání a drobné zednické práce ve školnÍch obiektech, specifikovaných a oceněných
v Příloze 1 Smlourr5l, která ie nedflnou součástí smloury.

nt.
Doba plněď

Zhotovitel se zavazuje provést dflo v termínech:

Termín dodání: ďL7.2022 do26J.2o22

Dflo bude dokončeno jeho předáním a převzeťm, o kterém se poffdí písemný protokol. Tento
protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá je součásť předání a převzeť dfla.

Pokud v důsledku okolnosť doide k situaci, kdy dobu plnění veřejné zal<ázky dle odst lI nebude možné
dodržet, a to díky vzniku nepředvídatelné a nepřekonatelné přelrážky, která vznikla nezávisle na vůli
smluvních stran (tj. důvody ryšší moci), jsou smluvní strany povinny se bezodldadně vzájemně
informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob ieiího řešení iinak se takového důvodu
nemohou dovolávat Vpřípadě bezodkladného prokazatelného doložení překáŽky se doba plnění
veřejné zal<ázý prodlužuje o dobu (počet celých dnů) odpovídající délce trvání překážky, pro kterou
nebylo moŽné dobu plnění veřejné zal<ázky dodržet

lv.
Místo plnění
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Místem plnění jsou objekry školy - Senovážné, Lidiclá, Baarov4 Skuherského 3, dále školní jídelna
Žižkova,domov mládeže Trocnovská a objelcy školnÍch dflen - |ihotrans l. a II., ohrada Skuherského
77, Rudolfovsbt7,vše v čes\ých Budějovicích.

v.
Celková cena za provedení dfla

Celková cena za dflq viz cenová nabídka v příloze, činí celkem:

Celkem cena bez DPH ve výšt:
DPH(21o/o) veýšt:

Celková cena vč. DPH ve výšl:

568806
!19i'á.9
688255

vt.
Platební podmínky

objednatel nebude poskytovat zálohy.
objednatel zap|aú dohodnutou cenu včlánku V. na áktadě zhotovitelem r.Istavené falrhrry(daňového dokladu). Zhotovitel je oprávněn rrystavovat dÍtčí faktury na základně objednatelem
odsouhlaseného soupisu provedených prací ď do výše 90 % celkové ceny dÍla. Úhrada zbývající částiceny dfla bude provedena po předání a převzed díla bez vad a nedodělků.
Právo lrystavit fakturu - daňoý doklad wniká podpisem protokolu o převzetí dfla objednatelem,
respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací. Splatnost dflčí fakturyje 21 kalendářních dnů od data doručení.

ur.
Záruka na dflo

Zhotovitel poslcytuje na dÍlo uvedené v čl. II. záruku v délce 36 měsÍď. Zárul<apočíná běžet dnempředání a převzed dfla.

vtIl.
SmluvnÍpolruty

Zal<aŽdý den pozdní platby bude objednateli účtována smluvní pokuta ve výši o,o5 o/oz celkové částlryceny dfla.

Při nedodržení termínu plnění bude zhotoviteli ú&ován úrok z prodleď ve ýši o,05 % z celkovéčástkyvč. DPH za každý den prodlení.

tx.
?Ávérňá ustanovenÍ

otázkyýslovně touto smlouvou neupravené se řídíčeským právním řádem, zejména ustanovenímiobčanského ákoníku.

Zhotovitel si je vědom, Že je ve smyslu zákona č.3zo/2oo1 Sb., o finanční kontro|e ve veřeiné správ{povinen spolupůsobit pfi výkonu finančnÍ kontroly. Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelemzavazuie poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumený vztahující se k realizaci dfla a podatinformace' Veškeré změny a doplnění této smloury je možno provádět pouze písemn;ými dodatky,podepsanými oběma smluvnÍmi stranami.
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Tato smlouva ie ryhotovena ve dvou ryhotoveníclr, z nichž uarŽdá smluvní strana obdrží jedno
rryhotovení.

Účastrríci prohlašuií, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v ťsni
nebo za jinak jednostranně neýhodných podmínek Smlouvu si přečetli, souhlasÍ bez ýhrad s jeiím
obsahem a na důkaz toho pfipojují své podpisy.

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně ieiích dodatků bude uveřejněna v registru
smluv podle ákona č. 34ol2o1s Sb., o zvláštnÍch podmínkách úfinnosti někteých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlďují, že smlouva neobsahuje žÁdné obchodní tajemsM.

Přfloha č 7 Cenovánabídko

VČeslých Buděiovicích, dne fu. a \uu V Česlých Buděiovicích dne 3o.6.2022

l:::.lL---4 ll.-l-

il,

"r"""'
Za obiednatele:
Bc. |an ŠinaeHí ředitel školy

ú@
IiřÍ Dráb
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