
Smlouva o díIo uzavřenánffi,9|" § 536 až § 565 obch. zák.
čl.l.

Smluvní strany

1. Objednate!.:Základní škota,Liberec, léO: laruercl
příspěvková organizace
Vrch!lckého 262117

46014 Liberec 13

Zastoupený - Mgr. Skalský Jiří ( te!. 488 880 í65 )
Bankovní spojení: 5486652 / 0800
(dále jen objednatel)

2. Zhotovite!: Pave! Kohuš zámečnictví, !Č: 76093689, DtČ: GZ84O5132571
Květinová 70116

460 01 Liberec l- Staré Město
te\.775 505 054

( dále jen zhotovitel )

čl. ll.
Předmět smlouvy

1.Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy vytvořit pro objednatele dílo v rozsahu cenové
nabídky - Generální systém CISA 3000 v chráněném profilu klíče

- 4 tř bezpeěnosti
- vložka proti odvrtání, vyhmatání, bumping metodě
_ klíěe a profilvložky v chráněném profilu

2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo uvedené v předchozím odstavci vlastním jménem a
na vlastní nebezpečí a odpovědnost.
3. Podkladem pro zhotovení díla je cenová nabídka.

čl. tll.
Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje předat dílo jako jeden celek, a to v termínu do 3. 9.2017
2. Prostoje, zaviněné objednatelem, které přerušíprácizhotovitele nebo zabrání zhotoviteli
pokračovat v díle jsou nezapočitatelné do plnění díla a o tuto dobu se prodlužuje termín
dokoněenídíla.



Předání staveniště bylo stanoveno na pondělí 21.8.2017

1. Dohodnutá cena díla je stanovena
přípustná pro rozsah prací stanovený
prací, ktený tvoří přílohu SOD.

čl. v.
Cena díla

na základě nabídky zhotovitele - jako maximální a nejuýše
v zadávací dokumentaci a nabídce dle oceněného soupisu

í) škola - zámky
Cena bez DPH
DPH
celková cena díla

119.29,,,- Ké
25.051,- Kč

144.342,- Kč s DPH (dle cenové nabídky)

2. Dohodnutá cena díla v sobě obsahuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla.

3. Zvýšení dohodnuté ceny je možné pouze smluvním dodatkem, ktený je takto označen a ktený je
podepsán k tomu oprávněnými pracovníky zhotovitele a objednatele.

4. V případě, že se bude jednat o vícepráce vyvolané prováděním díla v rozporu se smlouvou nebo
o práce uložené jako důsledek nekvalitního plnění státním stavebním dohledem, jdou náklady za
tyto práce za zhotovitelem a zhotovitel nemá právo na jejich úhradu.

5. Po předání a převzetí díla vystavízhotovitel celkovou fakturu. Celková faktura obsahuje označení
objednatele a zhotovitele, fakturovanou ěástku s odečtením poskytnutých záloh a splátek, bankovní
spojení obou smluvních stran a splátek, bankovní spojení obou smluvních stran, datum vystavení a
datum splatnosti.

6. V případě, že faktura neobsahuje dohodnuté náležitosti nebo obsahuje nesprávné náležitosti, je
objednatel oprávněn tuto fakturu vrátit do data její splatnosti doporučeně poštou nebo poslem proti
potvzení. V takovém případě je zhotovitel povinen fakturu opravit, popřípadě vystavit fakturu novou
s uvedením nové lhůty splatnosti.

7. Faktura je splatná do 15 dnů od jejího doručení druhé smluvní straně. Stejnou lhůtu splatnosti má
izálohový list a splátka.



čl. v.
Práva a povinnostismluvních stran při provádění díla

objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. V případě, že objednatel zjistí

nedostatky v provádění díla, je oprávněn na ně upozornit zhotovitele Zhotovitel je povinen bez

zbytečného odkladu se k těmto vytěeným nedostatkŮm vyjádřit. Jestliže se bude jednat o oprávněné

vytýkání nedostatků v průběhu provádění díla a tyto nedostatky nebudou bez váŽných dŮvodŮ

odstraněny do dohodnuté doby, má objednatel právo od smlouvy odstoupit.

čl. vl.
Dodání díla

1.Závazekzhotovitele dodat dílo je splněn jeho řádným a věasným ukončením. Dílo se pokládá za
řádně ukončené z hlediska práva zhotovitele vystavit koneěnou fakturu, jestliže bude mít při převzetí

jen ojedinělé a drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými neztěŽují uŽivání

díla objednatelem ani tomuto uživáni nebrání.

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit úěast srných smluvních paňnerŮ u přejímacího řízení díla,

3. Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran,

čt. vll.
Odpovědnost zhotovitele za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené ve všech technických normách,

které se týkají všech ěástí díla s tím, že je závazný celý obsah těchto technických norem. Uvedené

vlastnosti bude mít dílo po dobu 3 let od dodánídíla, tedy od předání a převzetí díla.

2, Zhotovitel má odpovědnost za vhodnost použitých materiálŮ, dílenské zpracování těchto

materiál u a konstru kcí tech nolog ický ch zařízení.

3. Vady zjištěné při předáním díla a rovněž tak části díla, které nebyly provedeny (nedodělky) je

povinen objednatel reklamovat při předání a převzetí díla. V reklamaci musí vady a nedodělky

popsat tak, aby byly identifikovány od ostatních.

4. objednatel je oprávněn písemně reklamovat (pod sankcí neplatnosti) vady zjiŠtěné do konce

záruéní lhůty, písemná reklamace je účinná od doby jejího doručení objednateli, Reklamace musí

obsahovat popis vad, popřípadě projevu vad. Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z
odpovědnosti za vady:
a)při rnýskytu většího množství vad či v případě, že lze vadu považovat za podstatnou, má

objednatel právo odstoupit od smlouvy bez zbyteěného odkladu poté, kdy vady zjistil.

b)právo na bezplatné odstranění vady formou opravy či právo na dokončení díla formou odstranění

nedodělků,
c) Právo na přiměřenou slevu z ceny díla.
d) právo na zaplacení nákladů vynaložených objednatelem na opravu reklamované vady Či na

provedení nedodělku v případě, že reklamované a uznané vady či nedodělky nebyly ve stanovené Či

dohodnuté lhůtě ze strany zhotovitele odstraněny.



čl. vul.

závěreéná ustanovení

1. Soupis prací se stane nedílnou souěástí této smlouvy.

2, Smlouvu lze měnit nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran a to pouze písemnou

formou.

3.Pokud není stanoveno v této smlouvě jinak, řídí se tento vztah obou smluvních stran
paragrafy obchodního zákoníku.

4. Tato smlouva nabývá platnosti a úěinnosti podpisem smluvními stranami. Tato
vyhotovuje ve dvou stejnopisech , z nichž každá smluvní strana obdží jeden.

6. Smluvní strany svými podpisy potvzují, že souhlasís celým obsahem této smlouvy.

Datum:21.7.2017

příslušnými

smlouva se

zÁrLqoHÍ §xoLq, [lBllEc, vrthlr*áho 2ó7l7

"mffiffiffiTlt*T
BOnk. spoi.: (5 liberet, ř.ú.: 5486652/0800

,J

Mgr, Skalský Jiří
... . .1lT_. .r:{tÁ,h!i..

žá objednatele 
v za zhotovitele

pavel kohuš
zÁMEčtvlc,rví

46Ú llt l.iherec r, Kvélirt
.# ;,,j s..,-: i;ii+

lČ 7e0l;cl;, t.;jč ťat4,,;l32§

kohuš pavel



Skalský Jiří

Od:
Odesláno;
Komu:
Předmět:

pavel. koh us-sos@seznam. cz
18, srpna 2017 9:13
Skalský Jiří
cenová nabídka G systém

Dobry den
zasíIátm cenovou nabídku na dodání G systému.

CENovÁ NABÍDKA NA GENEnÁl,tvÍ SysTÉ,M Do zŠ vRCHLICrBno
Generální systém CISA 3000 v chrráněném profilu klíče.
- 4šbezpečnosti.
- vložkaproti odvrtiiní, vyhmatání, bumping metodě.
- klíče a profil vložky v chráněném proíilu.

Soupis rozměrů vložek:
- 30/30 - lks - 1105,-kč
- 30135 - 76ks - 82688,-kč
- 35135 - lks - 1232,-kč
- 35155 - 2ks - 2970,-kč
- 40145 - 2ks - 2844,-kč
- 40150 - 1ks - 1485,-kč
- 40155 - 3ks - 4645,-kč
- 45145 - 1ks - 1485,-kč
- 45150 - 3ks - 4645,-kč
- 50/50 - 2ks - 3221,-kč
- visák (10/30) plus Burg) - 3ks - 1662,-kó

- klíěe - 203ks -24360,-kč
-montáň- 12000,-kč

CENA CELKEM - t44 342,-Ké

s přráním hezkého dne
pavel kohuš - zélmeěnictví

_ 
pavcl ffolruš

7 1 1l ť (: ttú l C l.,v í
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