
Smlouva o dílo
uzavřená podle § 536 a nasl. obchodního zákoníku

I. Smluvní strany
Smluvní strany
1.Objednatel :
  Mateřská škola a Základní škola Kyjov, Školní, příspěvková organizace
  Školní 3208/51, 697 01 Kyjov
  IČ: 00567043
  Zastoupen: PaedDr. Miroslav Hula, ředitel

2. Dodavatel
  LUTO Invest, s.r.o.
  Kolocova 711/32, 107 00 Praha 10 – Dubeč
  IČ: 28457978
  Zastoupen: Ing. Tomáš Luňák, jednatel

II. Předmět smlouvy a jeho cena
Dodávka nábytku do MŠ v následujícím rozsahu a dle následujících dohodnutých cen:

 Nabídka třída v MŠ ks PC s NP a DPH PC c NP a DPH celkem 
Kuchyňka v kombinaci s kadeřnictvím 1 8755,6 8755,6 
Skříň 503 se 4mi dvířky a policemi 1 5568,18 5568,18 
602 Regál komínový 1 3116,4 3116,4 
Box F barevný 2 624,34 1248,68 
atyp v. 120 dole 207 + nahoře 2 dvířka př. 1 4508,18 4508,18 
BoxD červ/žl/lim 4 460,04 1840,16 
BoxE červ/žl/lim 3 508,8 1526,4 
Box G žl/lim 2 758,96 1517,92 
102 Skříň 1 dvířka 1 1952,52 1952,52 
303 Lavice s kontajnery 1 2860,94 2860,94 
M103 knihovna zvedlý bok 1 3445 3445 
M200 1/8 kruhu 1 3324,16 3324,16 
M106 Divadlo 1 4830,42 4830,42 
Výtvarný vozík 1 1 3189,54 3189,54 
Katedra 120x60 I atyp 1 2078,66 2078,66 
Kontajner zásuvkový 1 4123,4 4123,4 
Kryt radiátoru 1 16822,2 16822,2 
Vozík na pitný režim 1 2765 2765 
Skříně do kabinetu 2400x600x2600 1 27911,92 27911,92 
Cena celkem s DPH a NP 101385,00

III. Doba plnění
Dodavatel se zavazuje dodat předmět smlouvy a vyfakturovat dílo do 7.9.2016.

IV. Platební podmínky
Úhrada  ceny  díla  bude  provedena  na  základě  faktury  –  daňového  dokladu,  který  bude
vystaven a předán po dodávce díla, ověření funkčnosti a jeho převzetí objednatelem. 
 

V. Kvalitativní a technické podmínky
Dodavatel se zavazuje dodat výše uvedený předmět díla v požadované kvalitě. 



VI. Předání díla
1. Objednatel se zavazuje dílo převzít, pokud je řádně a včas provedeno. Tuto povinnost

objednatel  nemá,  jestliže  není  dílo  provedeno ve  smyslu  výše  uvedených podmínek,
například v případě nedodělků či jinak nekvalitně dodaného díla, jestliže toto brání jeho
užívání.

2. Pokud  objednatel  odmítl  předmět  díla  převzít,  musí  být  sepsán  o  tomto  zápis  se
stanovisky obou smluvních stran a zdůvodněním.

VII. Poskytnutí náhradního plnění dodavatelem
Dodavatel  trvale  zaměstnává  přes  50%  pracovníků  se  zdravotním  postižením  a
prohlašuje, že na předmět díla poskytne objednateli „náhradní plnění“. 

VIII. Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel  je oprávněn odstoupit  od smlouvy v případě,  že dodavatel  je v prodlení  s

prováděním a dokončením díla dle termínů uvedených v této smlouvě a dílo neprovedl
ani  nedokončil  v náhradní  15-ti  denní  lhůtě.  Tímto  není  dotčeno  právo  kterékoliv
smluvní strany na odstoupení od této smlouvy podle příslušných ustanovení obchodního
zákoníku.

2. Odstoupení nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně a jeho účinky se řídí
příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

3. V případě odstoupení objednatele je dodavatel povinen předat objednateli nedokončené
dílo vč. věcí,  které jsou součástí díla a byly jím opatřeny,  a uhradit  objednateli  příp.
vzniklou škodu.

4. Dodavatel  může  odstoupit  od  smlouvy  případě  nezaplacených  zálohových  faktur  a
vyúčtovat  objednateli  veškeré  dosud  vzniklé  náklady,  včetně  případných  škod,
způsobené odstoupením od smlouvy.

IX. Sankce
1. V případě, že dodavatel nedodrží termín dokončení díla z důvodů na jeho straně, zaplatí

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
2.  Pokud objednatel neuhradí fakturu za provedené práce ve stanoveném termínu, zaplatí

dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Sankce spočívající v dohodnutých smluvních pokutách nezbavuje smluvní strany práva

na vymáhání případné škody.

X. Závěrečná ustanovení
1. Tato  smlouva  se  řídí  právem České  republiky.  V případě  sporů  vyplývajících  z  této

smlouvy  nebo  v souvislosti  s ní  budou  tyto  s konečnou  platností  a  s vyloučením
pravomoci obecných soudů rozhodovány Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře
České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi
rozhodci. Strany se zavazují splnit povinnosti stanovené jim rozhodčím nálezem.

2. Tato  smlouva  může  být  změněna  pouze  písemnými  dodatky,  které  budou  vzestupně
číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. Smlouva  může  být  ukončena  také  písemnou  dohodou  smluvních  stran,  která  bude
upravovat vzájemná práva a povinnosti.

4. Dodavatel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti ze smlouvy
na třetí osobu.

5. Smluvní  strany  se  dohodly,  že  v případě  nástupnictví  jsou  právní  nástupci  vázáni
ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.

6. Případná  neplatnost  některého  ustanovení  této  smlouvy  nemá za  následek  neplatnost
ostatních  ustanovení.  V případě,  že  kterékoliv  ustanovení  této  smlouvy  se  stane
neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit
takové ustanovení novým.



7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena
podle  jejich  pravé  a  svobodné  vůle,  určitě,  vážně  a  srozumitelně  a  její  autentičnost
stvrzují svými podpisy.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá smluvní
strana obdrží po jednom vyhotovení.

9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Kyjově dne 15.8.2016 V Praze dne 15.8.2016

.............................................. ................................................
Objednatel Dodavatel


