

                           JAVOR, spol. s r.o. se sídlem v Kuřimi, Tišnovská 162, 
                             zapsaný v OR Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložce 1866
                      ___________________________________________________________
                        
SMLOUVA O DÍLO Č. …
o výrobě a dodávce nábytkového zařízení a jeho montáže vč. dopravy



Zhotovitel:       Javor, spol. s r.o. se sídlem v Kuřimi, Tišnovská 162, 664 34 Kuřim,
                          zastoupený p. Jiřím Novotným, jednatelem společnosti
                          IČO 41539516    DIČ   CZ41539516
                         Bankovní spojení: KB Kuřim ..................
                          Tel., fax: 541231227    e-mail:  info@javor-nabytek.cz
                          Osoby oprávněné k jednání za zhotovitele:
                           jednatel společnosti, Jiří Novotný , tel: .........
                           



Objednatel:	Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace
                           IČO 75156237           DIČ CZ75156237
                           Bankovní spojení: ...............
                           Tel : 511 118 311

                            Osoby oprávněné k jednání za objednatele:
                            Mgr. Tomáš Jedlička - ředitel školy




I.
Předmět plnění
Předmět plnění dle této smlouvy je výroba, dodávka a montáž nábytkového zařízení -“ Vybavení šatních kójí“, dle odsouhlasené dokumentace p. Tesaře.

II.
Dodací lhůta
Zhotovitel se zavazuje dodat předmět plnění v těchto lhůtách:
Zhotovení zakázky do:20.8.2017
Ukončení montáže zařízení do:25.8.2017

III.
Cena díla
Cena díla podle této smlouvy činí 163552 Kč bez DPH. Dílo bude účtováno v v přeneseném daňovém režimu v základní sazbě 21 %. Odběratel je povinen DPH přiznat a odvést správci daně.
Případná změna ceny v souvislosti se změnami této smlouvy (více práce, záměna materiálu, snížení rozsahu plnění, změna sazby DPH apod.) musí být písemně odsouhlasena oběma účastníky této smlouvy. Nedojde-li k dohodě, lze od smlouvy jednostranně odstoupit, přičemž zhotovitel je oprávněn požadovat zaplacení dosud poskytnutého plnění a účelné vynaložené náklady na rozpracovanou výrobu.

IV.
Povinnosti objednatele
1)	Zaplatit zhotoviteli zálohu ve výši 50% z dohodnuté ceny, splatnou do 14 dnů od podpisu této smlouvy. Při pozdější úhradě je zhotovitel oprávněn oddálit dodání díla o dobu prodlení se zaplacením zálohy. 
2)	Doplatit cenu díla do 14 dní od jeho předání zhotovitelem
3)	Poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost při realizaci díla
4)	Předat staveniště 15 dní před konečným termínem předání stavby, umožnit odběr elektrické energie
5)	Ukončené dílo převzít a doplatit jeho cenu dle bodu 2.

V.
Povinnosti zhotovitele
Dodat předmět díla řádně a včas a v rozsahu a za podmínek této smlouvy


VI.
Majetkové sankce
Smluvní pokuta za nedržení splatnosti závěrečného vyúčtování díla činí 0,1% z nezaplacené částky za každý den prodlení.
Smluvní pokuta za nedodržení termínu plnění díla činí 0,1% z ceny díla za každý den prodlení.

VII
Ostatní ujednání
Na dodání díla poskytuje zhotovitel záruku v délce 36 měsíců od jeho předání
Do úplného zaplacení je dílo majetkem zhotovitele.
Režim této smlouvy se řídí platným Obchodním zákoníkem.


V Brně dne …………….					V Kuřimi dne …………….

Objednatel                                                   			Zhotovitel  





