
 

 

 

 
      SMLOUVA O DÍLO  č. KS 2017/34 

uzavřená ve smyslu §2586 NOZ  
 

 
1. Objednatel:   Domov pro seniory Podpěrova, p.o. 

                       Podpěrova 501/4, 621 00 Brno 
                        

  zastoupen ve věcech smluvních:   JUDr. Vlasta Hrabcová, ředitelka 
           zastoupen ve věcech technických:   JUDr. Vlasta Hrabcová, ředitelka   
 
          bankovní spojení:  27-7203010227/0100   
          IČO: 70887233 
          DIČ: CZ70887233      

a 
 

2. Zhotovitel:      
PROFIL NÁBYTEK, a.s. 
Hradská 280, 396 01 Humpolec 
Veden u rejstřík. soudu Č. Budějovice v oddíle B vložka 1420 
zastoupen ve věcech smluvních:  Františkem Čermákem, 

předsedou představenstva 
          zastoupen ve věcech technických: Kožený Petr 

 
        bankovní spojení:  0223602551/0300 
        IČO:  48202118 
 DIČ: CZ48202118 
 

dále jen smluvní strany 
 

I. 
Předmět smlouvy 

 
Předmět smlouvy bude dodán v rozsahu schválené cenové nabídky NA/2017/707 ze dne 26.2.2018, která je obsahem 
podané nabídky a též nedílnou součástí této smlouvy. 

 
II. 

Kupní cena  
Dohodnutá kupní cena je stanovena na částku ve výši :   
     Kč bez DPH 94 733,50  

     Kč s DPH    114 627,54   ( slovy: jedno sto čtrnáct tisíc šest set dvacet sedm korun českých padesát čtyři 
haléřů )                

 
III. 

Termín dodání  
Předmět smlouvy je povinen zhotovitel dodat objednateli ve sjednané době.           
Termín dodání do: 14 dnů od podpisu smlouvy. 

 
 
 



 

 

 

 
 

IV. 
Fakturace a placení 

 
Konečná fakturace bude provedena po dodání předmětu smlouvy. Splatnost konečné faktury je stanovena 14 dnů. 
Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu.  
 

V. 
Záruka 

 
Zhotovitel poskytuje záruku na jakost v délce trvání 36 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí předmětu 
smlouvy. 

 
VI. 

Jiná ujednání 
 
Účastníci prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli na základě své pravé a svobodné vůle, že při jejím uzavírání nejednali v 

tísni či za nevýhodných podmínek, smlouvu si řádně přečetli a s jejím obsahem plně souhlasí, což stvrzují svými 

vlastnoručními podpisy. 
 

 
VII. 

Ustanovení přechodná a závěrečná 
 
Zhotovitel se zavazuje při nedodržení termínu dodání předmětu smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,1% z kupní ceny za 
každý den prodlení. 
 
Objednatel se zavazuje při nedodržení termínu splatnosti faktury dle čl. IV. této smlouvy zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 0,1% z kupní ceny za každý den prodlení. 

 

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o 

registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a 

udělují souhlas k jejich uveřejnění bez dalších podmínek. Účinnost Smlouvy nastává uveřejněním v registru smluv, 

uveřejnění provede objednatel bezprostředně po jejím podpisu.    

 

Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník. 

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. 

 
V Humpolci  dne 5.3.2018 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………     …………………………………………… 

Objednatel         Zhotovitel 


