
S M L O U V A  O P IL O

o dodávce nábytku do učeben Gymnázia ve Šternberku, uzavřená mezi smluvními 
stranami podle § 536 a následujících paragrafů zákona č. 513/1991 Sb., obchodního 
zákoníku v platném znění.

Nábytek učeben

I. Smluvní strany

Objednatel:

Název: Gymnázium Šternberk
Sídlo : Horní náměstí 5, 78501 Šternberk
Statutární zástupce: Mgr.Tamara Kaňáková, ředitelka
Kontaktní osoba: Milena Zachovalová
IČ: 00601 764
DIČ :
Bankovní spojení: KB Šternberk
Číslo účtu : 107-1544830277/0100

Zhotovitel :
Název: Vlastimil Malík
Sídlo : Lidická 18, 785 01 Šternberk
IČ: 44903413
DIČ : CZ5519091552
Bankovní spojení: KB Olomouc
Číslo účtu: 451247-811/0100

II. Základní ustanovení

2.1 Dílo bude provedeno v souladu s poptávkou objednatele podanou dne 
10.12.2016

2.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede v rozsahu a za podmínek dohodnutých 
v této smlouvě pro objednatele a objednateli předá dílo specifikované včl. lil. 
této smlouvy.

2.3 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, 
za předpokladu, že dílo bude provedeno řádně a včas, převezme a zaplatí za 
jeho provedení dohodnutou cenu.

2.4 Zhotovitel se zavazuje, že předmět plnění poskytne řádně a včas.



III. Předmět smlouvy a místo plnění

3.1 Předmětem této smlouvy je:
Nábytek učeben hudební a výtvarné výchovy a kabinetu anglického jazyka

Místo plnění - Gymnázium Šternberk

3.2 Rozsah předmětu díla spočívá:
Dodávka nábytku v provedení lamino včetně dopravy a montáže pro 
Gymnázium Šternberk, 78501 Šternberk
Specifikace předmětu věcného plnění viz. příloha č. 1 této smlouvy.

IV. Doba realizace díla

4.1 zahájení realizace 16.12.2016
zahájení montážních prací v místě plnění 28.12.2016
termín dokončení díla 29.12.2016
/termín může být upřesněn ze strany odběratele vzhledem k dalším úpravám/

4.2 Zhotovitel je povinen do termínu ukončení prací předat objednateli dílo bez 
závad a nedodělků písemným záznamem podepsaným oběma smluvními 
stranami.

4.3 Vícepráce a méněpráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10% z hodnoty 
sjednané ceny díla, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve 
sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.

V. Cena díla

5.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu za provedené dílo ve 
výši:

198 380,- Kč včetně DPH
(slovy: stodevadesátosmtisíctřistaosmdesát korun českých)

5.2 Smluvní strany se dohodly na ceně za kompletní provedení díla 
specifikovaného včl. III. této smlouvy. Jedná se o cenu nejvýše přípustnou, 
obsahující veškeré finanční náklady spojené s realizací díla dle čl. III. Cena je 
specifikována oceněním výrobků včetně jejich montáže a dopravy, která je 
nedílnou součástí této smlouvy.

5.3 Smluvní cena díla dle článku III. č in í:
163 950 Kč bez DPH

34 430 Kč DPH

198 380 Kč cena díla celkem
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5.4 Celková cena sjednaná dle předchozích odstavců tohoto článku je definována 
jako cena nejvýše přípustná pro stanovený objem prací a obsahuje veškeré 
náklady nutné k realizaci předmětu zakázky.

5.5 Cenu je možné překročit pouze na základě písemné dohody smluvních stran 
v případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nebo dodávek, které 
nebyly předmětem díla dle této smlouvy a o nichž zhotovitel nemohl vědět ani je 
předpokládat. V případě omezení rozsahu díla na základě písemné dohody 
smluvních stran bude cena díla přiměřeně snížena. Dále lze cenu změnit, 
jestliže v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám 
jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla.

5.6 V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele 
ke změně rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání 
snížena nebo zvýšena. Pro ocenění a vyčíslení změn bude zhotovitelem použito 
jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. 
V případě ocenění víceprací, které v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, 
bude cena stanovena dohodou.

5.7 Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány 
v souladu s touto smlouvou, musí být vždy před jejich realizací písemně 
odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění a smluvně upraveny 
dodatkem ke smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez 
písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

5.8 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí 
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného 
odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné 
ohlášení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je 
možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

VI. Platební podmínky

6.1 Objednatel zálohu neposkytuje.

6.2 Faktury zhotovitele musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle 
zákona 235/2004 Sb., zejména:

- označení faktury a čísla IČ, DIČ
- název a sídlo zhotovitele a objednatele
- název stavby a číslo smlouvy
- předmět plnění
- cena provedených prací
- DPH v platné výši
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- den vystavení a splatnosti faktury
- účtovaná částka
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6.3.1 Splatnost faktur je 30 dnů od prokazatelného doručení objednateli. Dnem 
zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

6.4 Platební podmínky uvedené v čl. VI. platí i pro případnou úhradu písemně 
sjednaných víceprací.

6.5 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, nebo nebude obsahovat 
náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli. 
V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti 
začne běžet dnem doručení opravené nebo oprávněně vystavené faktury 
objednateli.

VII. Jakost díla a záruční podmínky

7.1 Zhotovitel přejímá smluvní záruku za jakost a funkčnost provedeného díla. 
Záruka začíná běžet dnem předání a převzetí díla podle čl. III. této smlouvy 
uvedeného v zápisu o odevzdání a převzetí dokončeného díla podepsaného 
oprávněnými zástupci smluvních stran, po případě jejich písemně zmocněnými 
zástupci.

7.2 Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruku v délce 24 měsíců. Zhotovitel se 
zavazuje do 24 hodin nastoupit na odstranění reklamovaných vad.

7.3 Zhotovitel je povinen oznámení vady díla bez zbytečného odkladu prověřit, 
objednatele o svém stanovisku k vadám informovat a zajistit jejich neprodlené 
odstranění. Na vady na díle způsobené násilným poškozením užitých látek 
narušujících konstrukci výrobků se záruka nevztahuje.

Vlil. Smluvní sankce

8.1 V případě dílčích neplnění smluvních závazků se smluvní strany dohodly na 
následujících sankcích:
• Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla, sjednává se smluvní 

pokuta ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

• V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je zhotovitel 
oprávněn požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení dle platných 
právních předpisů.

• Za prodlení s odstraněním vad z přejímacího řízení sjednává se smluvní 
pokuta ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním 
každé vady.

• Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění záruční vady sjednává 
se smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

• Za prodlení zhotovitele s termínem pro odstranění vady bránící užívání 
v záruční době se sjednává smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý den 
prodlení.
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8.2 Případným uplatněním smluvních pokut není dotčen nárok smluvních stran na 
úhradu vzniklých škod přesahujících uhrazené smluvní pokuty.

IX. Ostatní ujednání

9.1 Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou znalostí. Zavazuje 
se dodržovat obecně závazné právní předpisy, platné technické normy.

9.1.1 Zhotovitel bude při realizaci stavby respektovat veškeré platné předpisy ve 
vztahu k bezpečnosti práce a požární ochraně.

9.2 Zhotovitel bude při realizaci díla postupovat v souladu se zákonem č.435/2004 
Sb. o zaměstnanosti, firma zaměstnává 11 zaměstnanců.
Realizace celé zakázky bude provedena zaměstnanci vlastní firmy.

X. Závěrečná ujednání

10.1 Obsah uzavřené smlouvy o dílo lze měnit pouze písemnou dohodou 
smluvních stran formou číslovaného dodatku ke smlouvě.

10.2 Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a souhlasí s případným 
zveřejněním textu této smlouvy.

10.3 Tato smlouva je sepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 výtisky splatností 
originálu obdrží objednatel a 1 výtisky s platností originálu obdrží zhotovitel

10.4 Tato smlouva a právní vztahy zn í vyplývající se řídí zákonem č. 513/1991 
Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění.

10.6 Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich 
uzavření.

10.7 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy, že s jejím 
obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za 
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Šternberku dne; 16.12.2016

Za objednatelé? Za zhotovitele :

.......
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nabídka 5 .1 2 .2 0 1 6

firma: Malík Vlastimil Šternberk CR
V y s ta v e n o  Doklad> Text>  Firma> Č ástka
05.12.16 NáBYTKOVá SESTAVA »Gymnázium Šternberk 198380.00
Položka JednCena Množství Jedn CelkCena DPH

učebna výtvarné výchovy
policová skříň  uzamykatelná 6500.00 4.000 ks 26000.00 21%
skřínka nízká uzamykatelná 3900.00 2.000 ks 7800.00 21%
regálová sestava 5250.00 5.000 ks 26250.00 21%
skřínka pod l i s 2600.00 1.000 ks 2600.00 21%
montáž a doprava 3400.00 1.000 ks 3400.00 21%
Učebna hudební výchovy •
pracovní s tů l 5800.00 1.000 ks 5800.00 21%
spodní skřínky uzamykatelné 2900.00 9.000 ks ■ 26100.00 21%
vrchní skřínky otevřené 1900.00 6.000 ks 11400.00 21%
montáž a doprava 2700.00 1.000 ks 2700.00 21%
kabinet u č ite lů •
spodní skřínky zadveřené 3450.00 5.000 ks 17250.00 21%
horní skřínky kombinované 2850.00 5.000 ks 14250.00 21%
montáž a doprava 2100.00 1.000 ks 2100.00 21%
stu l kancelářský 2500.00 3.000 ks 7500.00 21%
kontejner 3100.00 3.000 ks 9300.00 21%
montáž a doprava 1500.00 1.000 ks 1500.00 21%

18 * 163950.00 *

— -DPH---------- BezDaně------------- - - D a ň
21% 1 6 3 9 5 0 .0 0  3 4 4 3 0 .0 0
15%

0% . >>198380.00


