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Smluvní strany:

Název:

Sídlo:
IČ,
Zastupuje:

(dále jen ,,Objednatel")

Název:
Sídlo:
IČ,
DIČ,
Zastoupena:

(dále jen ,,Dodavatel")

Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava,
příspěvková organizace
Demlova 3608/28, 586 01 Jihlava
634 38 933
PhDr. Ljubica Váchová Nováková, ředitelka organizace

a

STATUS stavební a.s.
Nádražní 998, 396 01 Humpolec
46679120
CZ46679120
František Kubů, předseda představenstva a.s.
a Ing. Karel Hájek, místopředseda představenstva a.s.

uzavírají tuto smlouvu o dílo

1. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy o dílo je ,, Zhotovení, dodávka a instalace zahradního altánu. "

2. Specifikace zhotovení a dodávky zahradního altánu

Konstrukce: Vázaná
Materiál: KVH hranoly
Půdorysný tvar: Pravidelný osmiúhelník
Střecha: Jehlanová
Základové patky: 8 ks
Zastavěná plocha: 12,5 m2
Délka stěny: 1,607 m, vzdálenost protilehlých stran: 3,88 m,
be@ečnostní výplně stěn 7x - výška 0,90 m po obvodu stěn, lx průchod
Přesah střechy: 0,30 m, světlá výška nejméně 2 m, celková výška do 3,2 m
Povrchová úprava dřevěných konstrukcí - hoblováním, hiany sražené, lazura vC. impregnační
v'stvy
Záklop střešního pláště - palubky
Krytina - asfáltový šindel
Klempířské prvky - systémové olemování bez střešních žlabů

Smluvní strany se dohodli, že součástí dodávky bude výrobní dokumentace. Dodavatel doloží
objednateli autorizovanou prováděcí dokumentaci zahradního altánu.
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Objednavatel si s dodavatelem sjednal termín dodáni díla nejpozději do 30. ll. 2022.
Zhotovitel se zavazuje předat dílo bez vad a nedodělku.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předáni na díle viditelné vady či
nedodělky, k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude
Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese zhotovitel.

3. Cena díla a platební podmínky

Smluvní stíany se dohodly, že cena díla činí:
Cena bez DPH 130 429,06 KČ,
DPH 21 % 27 390,10 Kč.
Celkem včetně DPH 157 819,16 KČ.

Dodavatel vystaví po předání díla fakturu - daňový doklad

Splatnost faktury musí být stanovena na 21 dnů od jejího doručení zadavateli, přičemž za dobu
úhrady se považuje den, kdy byla daná částka odepsána z účtu zadavatele. Platba proběhne
výhradně v české měně. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v KČ. V případě
neúplnosti faktury ve smyslu ustanovení této zadávací dokumentace je objednatel oprávněn
tuto ve lhůtě splatnosti uchazeči vrátit. Vrácením faktury podle věty předcházející dojde
k přerušení lhůty splatnosti.

V případě prodlení s úhradou ceny dle tohoto Článku, je objednatel povinen zaplatit dodavateli
zákonný úrok z prodlení.

4. Závěrečná ustanovení

Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se ostatní práva a povinnosti příslušnými
ustanoveními platného Obchodního zákoníku a dalšími závaznými předpisy.

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že je projevem jejich svobodné a vážně
projevené vůle a že nebyla sepsána pod nátlakem či v tísni.

Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po
dvou vyhotoveních stejné právní závaznosti.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejnění smlouvy v registru smluv.

Dodavatel souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv. Zveřejnění zajisti objednatel.

V Jihlavě dne 30.9.2022 ..,--"""7

MATEŘSKÁ ŠKOLA
A SPECIÁLNÉ PEDAGOGICKÉ CENTRUM JIHLAVA,

"řispěvková organizace ,'
28, 586 01 jihlava "

SO: 63438933rw.msdemlova.a

Objednatel: Dodavatel:
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