Smlouva o dílo
uzavřená v souladu s ustanovením §2586 a násl. Občanského zákoníku
Zhotovitel: AGG s.r.o.
Tř. Masarykova 1663, 698 01 Veselí nad Moravou
IČ: 26307626, DIČ: CZ26307626
Bankovní spojení: KB Veselí nad Moravou,
statutární orgán oprávněný k podpisu smlouvy: Bohumila Kolářová, jednatelka společnosti
(dále jen zhotovitel)
Objednatel: Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21
Lipová alej 21, 695 03 Hodonín
IČ: 00838225
DIČ: CZ00838225
Bankovní spojení: KB Hodonín,
statutární orgán oprávněný k podpisu smlouvy: Mgr. Eva Schmidová, ředitelka
zřizovatel: Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
IČ: 70888337
(dále jen objednatel)
uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. §2586 a násl. Občanského zákoníku
tuto smlouvu o dílo:
I.
Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá
v provedení návrhu a realizace tisku propagačních letáků oborů vzdělání školy. Dále zajištění
dalších reklamních materiálů a aktivit dle zadání objednatele sloužící k propagaci aktivit
objednatele.
II.
Cena díla
Cena díla se stanoví na základě předem odsouhlaseného rozsahu prací a předběžné kalkulace.
Po provedení práce zhotovitel vystaví fakturu, kterou objednatel zaplatí formou bankovního
převodu na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy. Dohodnutá splatnost faktury je 14
dnů.
III.
Čas a místo plnění
Termín dodání je stanoven dle sjednané potřeby, místo Hodonín.
IV.
Způsob převzetí dodávky
Zhotovitel předmět díla předá po realizaci dohodnutých prací, přičemž k převzetí předmětu
díla poskytne objednatel nezbytnou součinnost.
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V.
Odpovědnost za vady, reklamační řízení
Na výše uvedený předmět díla dle bodu I. poskytuje zhotovitel záruku po dobu 12 měsíců od
předání objednateli. Záruka se nevztahuje na závady způsobené špatným zacházením.
VI.
Smluvní sankce
Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla sjednávají smluvní strany pokutu ve
výši 0,01% denně za prvých 30 dnů prodlení, dále pak 0,01% za každý další den prodlení.

VII.
Závěrečná ustanovení
Změny v této smlouvě lze provést jen písemnými dodatky chronologicky číslovanými a
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž smluvní strany obdrží každá po
jednom vyhotovení.
Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že smlouva byla sepsána podle jejich pravé,
dobrovolné a svobodně projevené vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za nápadně
nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a platí po dobu
neurčitou.
Smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran.
Smlouvu lze ukončit i výpovědí bez výpovědní doby v případě, že jedna ze smluvních stran
porušuje zvlášť závažným způsobem své povinnosti a působí tím značnou újmu druhé straně.

V Hodoníně dne: 20.9.2017

Mgr. Eva Schmidová

__________________________
za zhotovitele

Bohumila Kolářová

___________________________
za objednatele
Mgr. Eva Schmidová, ředitelka školy
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