
Smlouva o dílo

I. Smluvní Strany

Objednatel: Švehlova Střední škola polytechnická Prostějov

Se Sídlem: nám. Spojenců 2555/17, 796 Ol Prostějov
Zastoupená: Ing. Radomilem Polesem _ ředitelem Školy

IČ;V 005 66 896
DIC; (3200566896
dále jen „Objednatel“

Zhotovitel: JAMATRANS MORAVIA s.r.o.

Se Sídlem: Vojtěchov ll, 798 55 Hvozd
Zastoupená: Jakubem Malým - jednatelem Společnosti

IČO z 046 46 461
DIČ; (3204646461

dále jen ,JÍIOIÍOi/íľel“

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 zavazuj e provést pro objednatele dílo:

„Opravu nákladního vozidla MAN, RZ: 9912“
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.

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 terminu,
na Své náklady.
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Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu S technickými normami vztahujícími se
k provozu vozidel na komunikacích a obecně závaznými právními předpisy Ceské republiky,
platnými v době provedení díla.

III. Doba plnění

Zhotovitel se Zavazuje dodržet termín dokončení a předání díla do 31. 12. 2017.

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

Pokud nebudou obj ednatel 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:

58 100,00 Kč bez DPH

21% 12 201,00 Kč DPH

celkem 70 301,00 Kč Včetně DPH

V. Platební podnıínky

Úhrada ceny za dílo nebo 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.
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VI. Záruka Za dílo

JAMATRANS MORAVIA s.r.o., poskytuje ve smyslu ust. § 2113 NOZ objednavateli 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 provedeni díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo
provedeni 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 připojuji své podpisy.

V Prostějově, dne: 22. 12. 2017

Za objednatele: za zhotovitele:

Ing Radomil Poles, ředitel Bc.Jakub Malý, jednatel
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