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SMLOUVA O DÍLO

Nábytek NOEL s.r.o.,

se sídlem Partutovice 146, 753 01 Hranice

IČ: 47974052 DIČ: CZ47974052

jednající jednatelem panem Zdeňkem Novákem, tel.:

E-mail: noel@nabyteknoel.cz

jako zhotovitel

a

MĚSTO HRANICE,

se sídlem Městského úřadu, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice
IČO 00301311

Zastoupené: starostou města Jiřím Kudláčkem tel.: 581 828 121

uzavřeli dnešního dne tuto

smlouvu o dílo:

I.

Předmět plnění

Předmětem plnění je zhotovení, dodání a montáž kancelářského nábytku kanceláře
č. 322 v budově MěÚ Hranice, dle dodané výkresové dokumentace objednavatele ze dne
VIII/2015 ve stanovené kvalitě, objemu a odsouhlaseného materiálu.

1) Kvantitativní a kvalitativní určení:

Zhotovitel dodá a namontuje objednavateli kancelářský nábytek, který je
vyspecifikován v cenovém návrhu č. 27198, a který bude vyroben z materiálu, jež
vybral objednatel.

2) Montáž:

Zhotovitel dodá a namontuje objednateli nábytek do jednotlivých prostor kanceláře
č. 322 (budovy MěÚ Hranice, Pernštejnské nám. 1, Hranice).
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II. 

Cena za dílo 

Cena za dílo je stanovena jako smluvní a pevná dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 
6.9.2017, včetně veškerých dalších nákladů spojených s realizací díla 
 
1) Cena za dílo bez daně z přidané hodnoty 

ve výši 208.100,-- Kč 

/slovy: dvěstěosmtisícjednostokorunčeských/ 

za dodávku a montáž nábytku dle přílohy I této smlouvy. 

2)Daň z přidané hodnoty  

Daň z přidané hodnoty z ceny za dílo stanovené v článku II odst. 1 činí při sazbě DPH 
21 % částku 43.701,-- Kč /slovy: čtyřicettřitisícsedmsetjednakorunčeských/ 

3)Cena za dílo s daní z přidané hodnoty 

Cena za dílo s daní z přidané hodnoty je 251.801,-- Kč 

 /slovy: dvěstěpadesátjednatisícosmsetjednakorunčeských/  

 

III. 

Fakturace  

 

1)      Faktura bude vystavena po řádném předání objednateli dle jednotlivých položek dle      
specifikace přílohy I této smlouvy – cenový návrh č. 27198.  

 

2) Splatnost faktury činí min. 14 dnů ode dne zhotovení zakázky a podepsání 
předávacího protokolu. 

 

3)      Úhrada za provedené dílo bude provedena do výše 90 % z celkové ceny za dílo, 
     zbývajících 10 % z ceny díla bude uhrazeno po protokolárním potvrzení o odstranění   
     všech vad a nedodělků. 
 

4) Faktura musí obsahovat údaje daňového dokladu dle platných daňových předpisů.  
Ve faktuře bude dále uveden název díla, označení smlouvy a popis účtovaných 
dodávek formou přílohy. Faktura bude předložena ve dvou vyhotoveních.  
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IV. 

Doba plnění 

 

1) Zhotovitel je povinen dodat a namontovat objednavateli předmět plnění v rozpětí 
maximálně pěti pracovních dnů, od 24.11.2017 do 30.11.2017. 

 

2) Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli na jeho výzvu součinnost spočívající 
v umožnění přístupu do prostor, ve kterém má být předmět plnění namontován a to 
v pracovní dny od 7:00 hod do 17:00 hod.  

 

3) Poté, co zhotovitel dodá a namontuje veškeré části předmětu plnění, vyzve objednatele 
k protokolárnímu převzetí předmětu plnění. Termín protokolárního předání předmětu 
plnění bude dohodnut oběma účastníky tak, aby se uskutečnil nejpozději třetí pracovní 
den po výzvě zhotovitele. K protokolárnímu převzetí se dostaví zmocnění zástupci 
obou účastníků, kteří svými podpisy na protokolu stvrdí převzetí předmětu plnění  
a označí případné vady.  

 

 

V. 

Záruční doba a odpovědnost za vady 

 

1) Záruční lhůta činí 60 měsíců od řádného předání předmětu plnění a vztahuje se  
na každý dodaný komponent i na instalaci jako celek. 

 

2) Vady vzniklé na předmětu plnění po jeho předání je objednatel povinen zhotoviteli 
písemně oznámit ve lhůtě do pěti pracovních dnů. 

 

3) V záruční lhůtě je zhotovitel povinen nastoupit na odstranění vad na díle  
do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy ke sjednání nápravy a odstranit tuto závadu  
do 5 dnů. Ve výjimečných případech je možné po písemné dohodě s objednatelem 
stanovit termín jiný.  

4) Zhotovitel neodpovídá za vady předmětu plnění, jež vznikly běžným opotřebením, 
nevhodným zacházením či jinou událostí, která nemá svůj původ v předmětu plnění. 
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VI. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1) Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli kupní cenu ve stanovené výši a stanoveným 
způsobem. 

2) Objednatel je povinen převzít dílo ve stanoveném termínu a na stanoveném místě. 

3) Nebezpečí vzniku škody na předmětu plnění přechází na objednatele okamžikem 
dokončení montáže a protokolárním předáním díla. 

4) Objednatel si vyhrazuje právo na smluvní pokutu za nedodržení termínu předání 
předmětu zakázky a to minimálně na 3.000,- Kč za každý započatý den prodlení 
s předáním předmětu zakázky bez vad a nedodělků. 

 

                                                              VII. 

Závěrečná ustanovení 

1) Jednotlivá ustanovení této smlouvy lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemnou 
dohodou smluvních stran. 

2) Smluvní strany se budou vyjadřovat k návrhům na změnu smlouvy nejpozději do 3 dnů. 

3) Závazky z této smlouvy zanikají buď splněním, tedy řádným odevzdáním, předáním 
předmětu plnění a úplným zaplacením ceny díla, anebo písemnou dohodou obou stran. 

4) Smluvní strany berou na vědomí, že  smlouva podléhá povinnému uveřejnění v Registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen 
zákon o registru smluv) a že  uveřejnění této smlouvy zajistí objednatel. 

5) Obsah smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 občanského zákoníku  
a smlouva může být zveřejněna.    

6) Smluvní vztahy mezi účastníky smlouvy se řídí, nestanoví-li tato smlouva jinak, zákonem 
č. 89/2012 Sb, (občanským zákoníkem) ve znění pozdějších předpisů..  

7) Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní 
strana.                               
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Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran. 

 

 

 

 

 

............................................                                                  ................................................. 

            Zhotovitel                                                                                   Objednatel    
      jednající jednatelem              zastoupen starostou města  
    p. Zdeňkem Novákem                                                                  p. Jiřím Kudláčkem 
 
V Partutovicích  …………                                             V Hranicích  ………….. 


