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Uzavřená podle § b. a ostatních
obecně isů

článek I.
SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

zastoupený:

bankovní spojení:

SATDESI
Zborovská
61600 Brn
Petr Hamří

SBERBANK

IČ: 27682498

DIČ: CZ27682498

Objednatel:

zastoupený:

Bankovní spojení:

IČO:

Středn anizace
Tišnov
679 23

Mgr.

Česká

62073257
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PŘEDM

Zhotovitel se zavazuje poskytnout komple pravu a výměnu osvětlení ve 2.NP
a 1.NP - dílčí část.
Jedná se o dodávku LED osvětlení, a to v rozsahu:
24 svítidel OFFICE LED Bar SOW
8 svítidel OFFICE LED Bar 25W
24 svítidel MOD svítidlo LE
2 svítidel OFCE ASR FL lX
2 závěsů PENDA.

Na náklady zhotovitele bude

al Veškeré práce budou prov

bl Zhotovitel nasadí počet rozsahu
služeb.

l. Termín zahájení pracC

2. Termín předání díla:

Střední odborná

l. Cena za dílo je stanoven 2012 Sb.
(občanský zákoník) a Činí čá

2. Cena bude odsouhlasena, opřípadě
dodacího listu odsouhlaseném odběratelem.
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l
článek VI.

P

l. Zhotovitel vystaví fakturu obje
celku).

2. Lhůta splatnosti faktury je 14 d ch se
má za to, že faktura byla doruč

3. Náležitosti faktury:

a) označení faktury a její
b) název sídla smluvních
C) IČO
d) DIČ
e) číslo ob!jednávky, even
f) datum vystavení faktur
g) datum splatnosti faktur
h) předmět, za který je fak
ch) označení peněžního úst
i) cenu za jednotku množ
j) celkovou fakturovanou
k) daň z přidané hodnoty
l) razítko a podpis oprávn

l. Zhotovitel poskytuje na prov robcem
jednotlivých součástí a to:

2. Pokud objednatel zjistí V záručn í,
má nárok na bezplatné odstraně Způsob
nápravy určí dohoda objednatel

3. Pokud objednatel zjistí vady, otovitel
povinen tyto závady odstranit n

4. V případě výskytu drobných va je
odstranit, nejpozději však do 14 o na
nedostatečnou stavební připrave omto
případě bude termín dohodnut i

5. Penále v případě neodstranění
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' článek VIII.

l. Nesplní-li zhotovitel dílo včas, kutu ve výši 0,05% z ceny díla
za každý den prodlení, a pokud měsíc, pak zhotovitel zaplatí
objednateli dvojnásobek předch další den prodlení.

2. Prodlení zhotovitele se splnění vazku a opravňuje objednatele
odstoupit od smlouvy.

3. Pokud z prodlení předání díla b použité technologie a to ze
strany objednatele v krátkém ča e se smluvní pokuta dle článku
VIII. Č. l. této smlouvy, převzet dohodě objednatele
s dodavatelem.

l. Zhotovitel se zavazuje dílo dle ednaných termínech předat.
Plnění před sjednaným termíne

2. Zhotovitel se zavazuje, že jeho íslušející subdodavatelé, budou
při provádění prací postupovat t m na realizovaném objektu
a na zařízeních vlastníka. Dál eho pracovníci, popřípadě jemu
příslušející subdodavatelé nep tních dodavatelů. Za případně
způsobené škody odpovídá zh lastní náklad odstranit ve lhůtě
nezbytně nutné bez dopadu na k

3. Zhotovitel se zavazuje, že veške onávány dle platných norem,
pravidel a předpisů, že budou do patření včetně potřebných
ochranných zařízení a řádného o

4. zjistí-li zhotovitel při provádě ající se objektu a spravovaného
zařízení, na němž mají být pro překážky znemožňují provedení
prací dohodnutým způsobem, je ámit tyto skutečnosti objednateli
a ve spolupráci s objednatelem d rací.

5. Objednatel je oprávněn kdykoli vyžadovat od zhotovitele
doklady a vysvětlení ke skutečn m plnění. zjistí-li objednatel, že
zhotovitel provádí práce v rozpo maini či předpisy, je oprávněn
vyžadovat na zhotoviteli odstran vádění díla řádným způsobem.

6. Obě smluvní strany se zavazují ni nezveřejňovat žádné údaje
týkající se smluvního vztahu, ze ích, cenových dohodách, a to až
do 2- let po ukončení smluvního

7. Zhotovitel může uvádět po pro portfoliu nebo v odborném či
jiném tisku a médiích práce prov se souhlasem objednatele.
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PŘECHOD VLASTNICK ODY NA DÍLE

l. Nebezpečí vzniku Škody na díle pře díla, dílčího celku.

2. Vlastnické právo přechází na obje díla dodavateli, dílčího
celku.

3. Zhotovitel odevzdá a objednatel o předání, případně
fakturačního celku podpisem faktur

ZÁVĚ

l. Změny této smlouvy lze provést pou ou smluvních stran.
Veškerá předešlá ujednání nezahrnu st jejím podpisem.

2. Případné spory z této smlouvy budo účelem smírného
vyřešení. Pokud však nebude dosaženo smíru, má každá ze stran právo obrátit se na příslušný
soud.

3. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž, vzájemně odsouhlasené, obdrží každá
ze smluvních stran.

V Lomnici d,,
V Brne dne .

i("j(

objednatel zhotovitel
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