
SMLOUVA O DÍLO

Mateř"ská škola a Základní škol& Kyjov, Školní,
příspěvková organizace

' Školní 3208/51, 697 01 Kyjov

Oprava koupelny č. 319 na internátě školy

I. Smluvní strany
l. Ohmnatel : Mateřská škola a Základni Kyjov, Škdd

Eíspěvková organizace
koinf 3208/51

697 01 Kyjov
StMutámí ästupcc: PaedDR, Miruslav ředitel školy
IČ: 00567043

2. Zhotovitd : Duostav KB &ř,o.
Vacenovice Č-.26

Statutámí zástupce : Jan Blaha
jiří Kjimccký

IČO: 25338188
DIČ: CZ25338188
Zapsán m Krqjském obchůddm soudč v Brnč, oddíl C, vložka 269 55
Bankovní spQj¢d : Kometční batika &s., Nbočka H&nín
Číslo Účtu : 1752040237 l 0100
Tel. : Jan Bláha 603 834 1%

Jiří Klimecký 603 863 279

II. Základni ustanovení
l, Zhotovitel se mvazuje, Ze zhotovI v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvč

pk1 objednatele a objednateli dodá předmět plnění speciftkovmý v čI. Ill, této smlouvy.
2, objednatel se zavazuje, že dokončené dlb - předmět této smlouvy - převezme, zaplatí zá
jého zhoLOvéůi dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteh dohodnuté spolupůsobem.

3. Objednatel µDhlašuje, že ňnancování díla je mjištěm.

III. Předmět smlouvy
l, Předmětem plnění podle této smĹouyy j' pruvcdení stavebních oprav na zakázce ,,Oprava
koupelny č. 319 liä intemátč školy".

2, Rozsáh prac-í j¢ dán I]abidkoVým položkovým rozpočtm.
3. Mjm štävby : Mateřská škola a Základní škola Ŕyjov, Školní, příspěvková organizme,

ŠkolM 3208/51, Kýov

IV. Čas plněni
l, Dílo, které je předmětem této smlouvy aje rymezcno v ČI. III. bude tealizováno

' v následujících term{ne¢-h:
Tesmtn provedení sWvebních oprav: 3,čéNůKě - 29.srpm 2017



V. Cena díla
l, Cma za zhotovcní předmětu mlouvy podle čláríku III. tĹtD smlouvy Činí :

Základní cena 309.530,00 KČ
DPH 21 % 65.001,00 Kč
Cena ceIUm ' 374531,00 KČ

Z Podrďmčjší rozpis "ny j" " přiIoHném µ1ožkovCm rozpočtu.
3, Uvďcná ccns může být změněna pouze v násl¢dují¢í¢h případech :

a) změnou zákom o DPH
b) ví¢epm¢etni na základě požadavku investora

4, Zrněnu ccny j¢ možno provést až N vzájemném odsouhlaseni.

VI. Platební podmínky'
i, Fáktura buck vymven" po převzetí dila invempem.
Z Splatnost fáktuíy se stamvuje na dobu 14 kalendářních dnů ode dne doručení

faktury invemrovi,

VII. Smluvní záruky
l, Na zhotovené dílo pK)skytne zhok)vitel mluvní úniku, která začíiiá bčžčt dmm

hotového díla objdnateh. Tato zánjčm lhůta čid
60 měsíců

s výjimkou zařízení a dodávek, µo které jsou záručními podmínkami a záníčními listy
výrobců ganov¢ny záruční lhůty odlišné.

Z Tato zánika se mnowje na jakost ti. že dílo bud¢ [x) dobu jejího trvání způsobilé
k účelu, pro který má být užívám-

3, V této záruční lhůtě je zhotůvitel povimn odstmnit íéklamované závady iia vlastni náklad
do 10 dnů od dam, kdy' je po písmnném omámeni zhotovitel uznd, Reklamace musí
otmhovat sdělenl jak se vada projc'vuj¢. K Mdámované vady je zhotoviid pvinen
se vyjádřit do sedmi dnů od obdtženI reklamace.

VIII. Smluvní pokuty a sankce
], Pokud bude zhotovitelz vlästM viny v prodlení s t¢rmín¢m dokončeni a odevzdání
hotového díla objednateli oproti termínu dohodnutému v ČI, lv. této smlouvy. je
objednatel oprávněn účtovat a ťhotovitd povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 %
z cmy ccICho díla za každý den pMleni.

2, PQkud bude zhotovitel v pn:dlenís (Ámnením případných vad a ne&Aělků äištěných při
r*dání oproti terminům dohodnutým v zápise o předáni hotového díla je optávněn
objednatel Účtovät zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 200,- kč za každý den prodlení.

3, PokM bude objmnatel v ptodkní s placením faktur, je zhotovitel oprávMn účtovat a
otýednatel zaplatit smluvní Éx)kutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prMlení,

IX. Kvalitativní a dodací podmínky
l. Kvdimivnj podmínky pro zhotovení díla jsou dány proj¢ktem stavby a pIatuými
t¢¢hlú¢kýmini (ČSN).



- X. Spolupůsobení objednatele1, OMednatel přédá zhotoviteli staveniště prosté všech závad a závazků %pozdějiv den
~pu na rmlimci zakáZky.

2, V den pkdátú staveniště objednatel také předá odběrná místa vody a elektriky.

XI. Staveniště, stavební deník
l, Za bezpečnost při práci vIastnkh pra¢ovn]ků odµMdá po celou dobu mhzace díla
zMtovitel. '

2, Zhotovitel pkdá staveniště objednateli zpět po dokončení, předání a převzetí díla ve
vyklizeném stavu ú v t«mínu do deseti dnů od dohcdnuiCho data odstranění µ)$ledního
nedodělku.

3, Pokud mají na staveniště přístup pověřené osoby objednatele, tcnto ďpovidá za &držováni
opatřeuĹ ktd ukládá vyhláška Č-324/% Sb. O bezpečnosti práce,

XII. Oprávněné osoby
1, Za zhotovitele jsou opíávnčni v rámci tétD m1ouvy v obchodnick mluvních, t«hnických

a organizačních záležitostech v průběhu stavby jďnat následujíei osoby:
jan Blaha

Jůľ Klimecký
2, Za objednatele je v rámi této smlouvy optávněn jednat:

ve vRech $[nluvníchi technických: PaedDr, Miroslav Hula

XIII. Předání a převzetí díla
l, ZM)tovitd předá dokončtmé dílo objednateli µotokolámč zápisem Cp předání a pkvzMí,
jehož přílohu musí tvořit soupis případných vad a nedodělků a termín jejich odstmnění

2. v případč, že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemnč nejpozději do 3 dnů sdělit
důvcxíy, pro které důo nepřevzal.

XIV. Odstoupeni od smlouvy, zánik smĹouvy
],Tato smlouva zanikiL
a) dohďou smluvnk-h stran
b) splnětHm účelw na který byla uzavřena

XV. Závěrečná ustanovení
l, Pokud není v tělo smlouvč dohodnuto jinak, řídí se ostatní obchodní vztahy a µxhnínky
obchodním zákoníkem.

2, Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možno rk)uze písemnými dodatky nebo
změnami pod¢psmýmj smluvními zástupci c'Ru stran.

3. Smkwa mbývá účinnosti dnem Wdpisu oprá'mený¢h zástuNů obou mluvních sttmn.
4. Snikuva je vyhotovena ve dvou stejnopimh, objednatd i zhot0vilel obdrž" pojedmm

vyhotoveni,

v Kyjově dne 27.čmma 20 7
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SMLOUVA O DÍLO

MateĹská škola a Základní škol& Kýjov, Školní,
příspěvková organizace

Školní 3208/51, 697 01 Kyjov

Oprava sociálních zařízení č. 303 a 305 na internátě školy

l. Smluvní strany'
l. Objednatel : Mateřská škola a Základní škol% Kyjov, Školní

pří$pěvková organizace
Školní 32U&/51
697 01 Kyjov

Statutámí zástupce: PaedDR. Mmslav Hula, ředitel Školy
lČ: 00567043

2. Zhěovitcl : Duostay KB šlo.
Vacenovice Č,26

Stamtémí : Jan Blaha
Jiří Klimecký

IČO: 25338188
DIČ: CZ25338188
Zapsán na KnýskCm obchodním soudě v Brně, oddíl C, vložka 269 55
Baňkovní Spc'jeni : Komerční baňh as., »bóčka Hodonín
Číslo účtu : i752W0237 l 0100
Tel. : Jan Blaha 603 834 1%

Jjří Klimecký 603 863 279

II. Základní ustanoveni
1, Zhotovitel se zavazuje, že zhotoví v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvč
pro objahmtele a objednateli dodá předmět plnění specifikovaný' v ČI. III, této smlouvy.

2, Objednatel se zavmije, že dokončené dílo - předmět této sTnlouvy - převemíe, zaplatí za
jéhů zhotovmí dohodnutou cenu a poskytne zhotôvit¢ll dohodnuté spolupůsobed.

3, Objednatel prohlašuje. že financovánl díla je ujištěno.

III. Předmět smlouvy
l, Př¢dlna¢m plnční podle této smlouvy je provdcní stavebních oprav na zakázce ,,Oprava

Sociálních zařízení č. 303 a 305 na intcrnátě školy".
2, Rozsah prad je dán ňábídkovým N]ožkovým 'oqpočte'm.
3. Mímmvby : Mateřská škola a Základní Skok Kjjov, Školní, příspěvková oUanizac¢,

Školní 3208/51, Kyjov

IV. Čas plnění
l, Dílo, které je předmětem této smlouvy a je vymezeno v ČI, Ill, bude realizováno

' v následujidch t«mih¢¢h:
Tmnin prowdení stavebních oprav: 3.červcncc - 29.srpna 2017



V. Cena díla
l, Ccm za Zhotoveni pNdmětu $m|Quvy podle čláňku III. této sMlouvy činí :

Základd cena 135.523,00 KČ
DPH 21 % 28.460,® Kč.
cm celk«n 163.983,00 KČ

Z Podrobnější rozpis ceny je " přiloženán položkovém rozpočtu.
3, Uv«kná cénä může být zmČnČna pouzc v následujících případech :

a) znnčnou zákotia o DPH
b) víccpracemi na základě požadavku im'estom

4, bněnu ceny je možno provést až po vůj¢mnán odsouhlaseni,

VI. Platební podmínky
l, Faktum bude vymv¢na převzetí díla investo
Z Splatnost faktuiy se stanovuje na dobu 14 kalendářnfc.h dnů ode dne doručeni

faktury invemrovi,

VIl. Smluvní záruky
l, Na dílo [mkytn¢ zhotovitcl smluvní Uniku, která začíná běžet dnem předáni

hotového díla objcdnatdi, Tato záruční lhůta činí
60 měsíců

s výjimkou zařízení a dodávek, pro které jsou záničnimi pcxhnínkami a záručními listy
výrubců stmoveny ~1ú 1hůty odlišné.

Z Tm záruka se stánovuje na jakost tj. že dílo bude po dobu jejího trvání způsobilé
k účelu, pro který má být užívám.

3, V této záruční lhůtě je zhotovitel povinen odstrmit reklamovmé závady na vlůstní náklad
do 10 dnů od dat% kdy je po písemném omámení zhotovitel uznal. Reklamace musí
obsahovat sdělení, jak se vada projevuje. K uznání reklamované vady je zhotovitel povinen
se vyjádřit do sedmi dnů od olxhžení reklamace.

VIII. Smluvní pokuty a sankce
l, Pokud bwk zhotovitel vlastní viny v prodlení s termínem dokončení a odevzdání
hoovCho díla objcdnateli oproti termínu dohodijutému y ČI, IV. této smlouvy, je
objednatel oprávněn účtovat a zhotovitel povinen zaplatit smluvní Ix)kutu vc výši 0,05 %
z ceny cclCho díla za každý den prodlení.

2, Pokud bide zhotovitel v prodkní s odstraněním případných vad a nedodčlků äištěných při
předáni ůproti termínům dohodnutým v zápise (j předání hotového díla, je oprávněn
objednatel účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2QQ,- Kč za každý den p«Alení,

3, Pokud tNlde objedimd v prodlení s placmím faktúr, je zhotovitel oprávněn účtovat a
objednatel zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den puodknL

lX. Kvalitativní a dodací podmínky
l, Kvälitätivm" podmínky pro zhotovenl dňa jsou dány projcktcrn stavby a platnými

' t¢¢hnickými normami (ČSN).



- X. Spolupůsobení objednatele
l, Objednatd přocjá Zhotoviteli staveniště prosté všech závad a závazků nejpozdčji v den

nástupu na realizaci zÚázky,
Z V den předáni staveniště objednatel také předá odbčmá místa vody a elektriky,

XI. Staveniště, stavební deník
1, Za Hzpečnost při práci vlastních praoovníků ďpovídá [k) celou dobu maiizá¢¢ díla

Zhotovitel.
2, Zhotovitd předá staveniště objednateli zpět po dokončeni. předání a pkvzeti díla ve

vyklizeném stavu a v termínu do deseti dnů od dohodnutého data ďsúaněni posledního
nedodělku.

3, Pokud mají na staveniště přistup jx'včřené osoby objedmtdc, tento odjxwídá za dodržování
opatřeni, které úkládá vyhláška Č.324/90 Sb. O bczpdnosti práce.

XII. Oprávněné osoby
l, Za zhotovitele jsou oprávněni v rámci této smlouvy v obchcxhúch, smluvrlíclL technických
a ~nizačnich zále&tostoch v průběhu stavby jednat následující osoby:

Jan Blaha
jiří Klimecký

2, Za objednatele je v rámci této smlouvy oprávnčn jednat'
ve věcech smluvních i tcehnickýdi: PaedDr. Miroslav Hula

XIII. Předání a převzetí díla
l, Zho'tovitel předá dokončené dílo objednateli protokolámč zápisem o předání a pkvzetí,
jehož phlohu musí tvořit soupis případných vad a mdodělků a termín jejich ďmnční.

2, V případě, be objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 3 dnů sdělit
důvody. pro které dílo nepŕevzaL

XIV. Odstoupení od smlouvy, zánik smlouvy
1,Tato smlouva zaniká:
a) dohodou smluvních stran
b) splnčním účelu, na který byla uzavřena

XV. Závěrečná ustanovení
1, Pokud mni v této smlouvě dohodnuto jinak; řídí se ostatní obchodní vztahy a podmínky
obdMním zákoníkem.

2, Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možno pouze písemnými dodatky nebo
změnami pod'psanými smluvními zástupci obou stran,

3. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smjuvnich stran.
4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. otýďnatel i zhotovitcl olxlržĹ po jednom

vyhotovení.

v Kyjově dne 27.června 2017
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