Smlouva o dílo č. OT18030
na ,,Dodávku a montáž eurooken"

1.

Smluvní strany

1.1

Objednatel:
IČO:
DIČ,
Bankovní spojení:
Č. ú.:
odpovědný zástupce:
Kontaktní spojení:
Telefon:
E-mail:

1.2

Zhotovitel:

IČO:
Bankovní spojení:
Č. ú.:
Kontaktní spojení:
Telefon:
E-mail:

Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická
a Střední Škola Boskovice příspěvková organizace,
Hybešova 53, 680 01 Boskovice
62 07 35 16
CZ62073516
KB a.s., Boskovice
Ing. Mgr. Pavel Vlach, ředitel školy
511 123 lil, mob:
(dále jen objednatel)
CALIBARDAS GROUP s.r.o.
679 34 Knínice 330
02513099
ČSOB, Boskovice
Pavel Lajšner, jednatel firmy
516413 915
(dále jen zhotovitel)

uzavírají

smlouvu v souladu se zákonem Č. 89/2012 Sb. (dále jen občanský zákoník) níŽe
uvedeného dne, měsíce a roku
2.

Předmět smlouvy

Předmětem smluveného díla je dodávka a montáž 7 kusů eurooken. Objednatel požaduje demontáž
stávajících oken, montáž nových eurooken, a likvidaci původních výplní.
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Termín realizace a způsob předání
3.1

Předpokládaný termín zahájení prací:

24. 4. 2018

3.2

Zhotovitel se zavazuje předat dílo objednateli v terminu do

27. 4. 2018

3.3

Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně zhotovenC a dokončené dílo. O předání díla
bude sepsán a podepsán oběma snMuvními stranami předávací protokol.

4.

Cena předmětu díla
Nabídková cena

Částka bez DPH
130.020,-

4.1

Sjednaná cena obsahuje veškeré nutné náklady k řádné realizaci předmětu díla, včetně všech
nákladů souvisejících.

4.2

Celková cena díla v rozsahu prací uvedených v ČI. 2 této smlouvy se stanovuje jako smluvní
cena pevná, nejvýše přípustná po celou dobu trvání díla, ve výši 130.020,-KČ, slovy sto
třicet tisíc nula dvacet korun českých.

4.3

Odměna je splatná na základě řádně vystavené faktury - daňového dokladu. Objednatel se
zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla dohodnutou cenu stanovenou v souladu s
občanským zákoníkem, a to na základě konečného daňového dokladu zhotovitele. Předáni
předmětu díla v předtermínu se nevylučuje.

4.4

Překročení ceny je možné pouze za předpokladu, že v průběhu realizace díla dojde ke
ziněnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude cena upravena podle sazeb
daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.

5

Platební podmínky

5.1

Objednatel neposkytuje zálohu.

5.2

Zhotovitel zašle objednateli řádně vystavenou fakturu, splatnou ve lhůtě splatnosti, která Činí
nejméně 15 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.

5.3

Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s platnými daňovými
předpisy.

5.4

Dnem úhrady se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

5.5

Dnem doručení faktury objednateli se při pochybnostech rozumí 3. den po odesláni faktury.
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6. Smluvní pokuty
6.1

V případě, že zhotovitel nedodrží termín plnění, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši
0,05% ze sjednané ceny díla za každý započatý den zpoždění.

6.2

V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením ceny, je povinen zaplatit smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den zpoždění.

7.

Vlastnická práva
Vlastnické právo k dílu přechází ze zhotovitele na objednatele dnem podpisu protokolu o
předání a převzetí díla. Tímto okamžikem přechází také na objednatele nebezpečí škody na
díle.

8.

Další ujednání

8.1

Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.

8.2

Zhotovitel se zavazuje případné vady, které se u díla projeví, v průběhu záruční doby
odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, učiněné
písemnou formou, pokud však nejde o vady vyvolané objednatelem, třetí osobou nebo
neodvratitelnou událostí.

8.3

Případné spory, které by z této smlouvy, nebo v souvislosti s ní vznikly, se budou obě
smluvní strany snažit řešit především jednáním svých odpovědných zástupců a vzájemnou
dohodou.

8.4

Tuto smlouvu lze měnit nebo rušit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze
formou písemných dodatků.

8.5

Smluvní strany prohlašují, že uzavření této smlouvy je jejich svobodnou, pravou a vážně
míněnou vůlí a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění
zástupci smluvních stran své podpisy.

8.6

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Boskovicí

V Knínicích dne,

Z
Ing. Mgr. Pavel Vlach
ředitel školy"-.".'":
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Pavel Lajšner
jednatel společnosti
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