
Smlouva o dílo

I. Smluvní Strany

Obj ednatel: Švehlova Střední škola polytechnická Prostějov

se sídlem: nám. Spojenců 2555/17, 796 01 Prostějov

Zastoupená: lng. Radomilem Polesem -ředitelem Školy

rčzvoos óó 896
DIC:CZ05566896

dále jen „Objednczíel“

Zhotovitel: VODA-TOPENÍ-PLYN, Libor Opluštìl

se sídlem: 783 14 Štarnov 113

Zastoupená: Liborem Opluštilem
ICO: 702 51 266

DIČ: Cz 7905055356

'11111111011111 111011111_
dále jen „Zhotovitel“

uzavřeli dnešního dne dle ustanovení Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, v platném
znění (dále jen „občanský Zákoník“) tuto smlouvu:

II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo:

„Výměna oběhového čerpadla a ležaté kanalizace, Určická 94, Prostějov“

a to tak, aby toto dílo sloužilo svému účelu, vrozsahu a kvalitě stanovené smlouvou a
rozpočtem.

Objednatel se zavazuje poskytnout náležitou součinnost při provádění díla, řádně provedené
dílo převzít a Zhotoviteli uhradit smluvní cenu za podmínek a v termínu smlouvou
sjednaných. Za náležitou součinnost se vtéto smlouvě považuje včasná komunikace,
spolehlivost při spolupráci a Ochota ke kompromisům.
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Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem a na Vlastní Zodpovědnost,
bez vad a nedodělků ve smyslu obecně Závazných právních předpisů, ve smluveném termínu,
na Své náklady.

Zhotovitel se ZavaZuje provést dílo v souladu s technickými normami vztahujícími se
k provedeni stavby a obecně Závaznými právními předpisy Ceské republiky, platnými v době
provedeni díla.

Zhotovitel se ZavaZuje vystavit vpřípadech stanovených obecně Závaznýrni právními
předpisy prohlášení o shodě, Zajistit atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným
druhům materiálů, strojů a Zařízení Zabudovaným do stavby a dodaným zhotovitelem, které
předá v jednom vyhotovení objednateli současně s předáním díla.

III. Doba plnění

Zhotovitel se ZavaZuje dodržet termín dokončení a předání díla do 22. 12. 2017

Zhotovitel se ZavaZuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech. které
mohou mít vliv na termín provedení díla.

Pokud nebudou objednatel dodrženy stanovené podmínky provádění díla

prodlužuje se doba Zahájení díla o stejný počet dní, o který se objednatel opozdí s jejich
předáním. O stejný počet dní se Zároveň prodlužuje termín dokončení díla.

IV. Cena díla

Objednatel se Za níže uvedených podmínek ZavaZuje uhradit Zhotoviteli celkovou smluvní
cenu Za řádné provedení díla ve výši:

82 466,46 Kč bez DPH

21% l7 323,54 Kč` DPH

celkem 99 790,00 Kč včetně DPH
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V. Platební podmínky

Úhrada ceny Za dílo vnebo jeho části bude prováděna objednatelem na základě řádných
daňových dokladů vystavených zhotovitelem Vždy Za příslušný kalendářní měsíc na Základě
skutečného rozsahu díla nebo jeho Části provedeného v příslušném kalendářním měsíci.

Splatnost veškerých daňových účetních dokladů je stanovena 10 kalendářních dní ode dne
doručení objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná Částka
prokazatelně odepsána Z účtu objednatele.

VI. Záruka Za dílo

VODA-TOPENÍ-PLYN, Libor Opluštil poskytuje ve smyslu ust. § 2113 NOZ objednavatelí
Záruku Za jakost předmětu díla v délce 24 měsíců Za předpokladu splnění podmínek pro
uplatnění Záruky.

VII. Závěrečná ustanovení

Smlouva se uzavírá na dobu určitou a může být ukončena dohodou smluvních stran. Při
ukončení smlouvy jsou Smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své Závazky, zejména si
vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo
provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; Zánikem smlouvy
rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

Měnit, doplňovat nebo Zrušit tuto smlouvu je možné jen formou písemných dodatků, které
budou platné po podpisu oprávněných Zástupců obou stran.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom
výtisku.

Přílohou Smlouvy je cenová nabídka prováděného díla.

Smluvní strany prohlašují, že je jim Znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na Základě své
svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Prostějově, dne: O4. 12. 2017

Za objednatele: za zhotovitele:

air váš! skála pálytêchnická
šfitrržsìěiov

nám. Spojenců 17
sr. už PráoaTĚJOV ®
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ng a omr oles, ředitel Libor Opluštil


