
Rámcová smlouva

I.

Smluvní strany

Objednatel: MateřskáškolaHarmonieOstrava-Hrabůvka,Zlepšovatelů27,
příspěvková or ganizace
Zlepšovatelů l 502127, 700 3 0 Ostrava-Hrabůvka

Zastoupen: Lenkou Divinskou, ředitelkou školy
IČ: 75029863
Bankovní spoj.: Česká spořitelna a.s, Ostrava-Hrabůvka
Číslo účtu: 165206438910800

a

Zhotovitel: Peter Mata KOLMEX
Jandova 83, 7 48 0l Hlučín - Darkovičky

Zastoupen: Peterem Matou
IČ: 68934238
DIČ: 385-6509040362
Bankovní spoj.: Komerění banka a.s. Hlučín
Číslo účtu: 27-3165010227/0100

il.

Předmět smlouvy

Předmětem této rámcové smlouvy je provádění níže uvedených prací v objektech Mateřské školy
Harmonie na ulicích Zlepšovatelů 1502/27, Šponarova 1503/16, Mitušova 1330/4:

o Revize (hromosvody, přenosné el. nářadí, elektro) á max. do 20.000,- KěiroVbez DPH
o Zámeénické práce á max, do 20.000,- Kč/rolďbez DPH
o Vodoinstalatérské práce á max. do 20.000,- Kě/rolďbez DPH
o Natěraěské práce, malování á max. do 50,000,- Kč/rok/bez DPH
o Svářecké práce á max. 5,000,- Kč/roVbez DPH
o Moníiůní práce á max. 5,000,- Kč/bez DPH
. Drobné opravy dle požadavků organizace věetně dodávky materiálu á max, 120.000,-

Kč/rok/bez DPH
Ostatní práce, dodávky nrateriálu nad rámec této smlouvy upřesní objednatel vždy písemnou

objednávkou.

III.

Doba plněn í, zárační podmínky

Smlouva je uzavírána na dobu určitou a to od l,leclna 2017 do 3 l.prosince 2017,

Zhotovitel se zavazuje, že realizace prací proběhne v požadovanýclr termínech objednatele, pokud

možno v době pracovního klidu.
Na všechny dodávky materiálu a provedené práce zhotovitel poskytne objednateli záruku v trvání

24 rněsíců. Po celou dobu garance se zhotovitsl zavazuje v případě závady, poslr5rtnout servis do

48 hoditt.



Iv.

Platební podmínky

Objednatel uhradí smluvni cenu na základé vystavené faktury zhotovitelem vždy po předání apíevzetí
každé práce.

Dle časového harmonogramu je možné při zadáIlt jednotlivých prací uhradit zhotoviteli zálohovou
fakturu do qýše až 90Yo sjednané ceny, zbývající část po předání a píevzetí práce, odstranění vad a

nedodělků.

Cestovní náklady budou úětovány dle povahy a druhu zakázky prováděných prací smluvní cenou.

Lhůta splatnosti faktury je 10 dnů od doruěení. Faktura musí obsahovatnáležitosti stanovené platnými

právními předpisy.

v.

Provádění prací

Zhotovitel se zavazuje provést zadané práce svým jménem a na vlastní zodpovědnost. V případě, že

pověří provedením jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by práce provedl sám.

Zjistí-li zhotovitel při prováděníprací skryté překážkybránici řádnému provedení,je povinen tobez
odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

Zhotovitel odpovídá zabezpeěnost a ochranu zdraví všech pověřených osob v prostorách realizace

zadanýchprací, dodržování bezpečnostních, hygienic§ých apožámich předpisů.

Zhotovitel se zavazuje udržovat napřevzatém prostoru pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy.

vI.

Závěrečné ujednání

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků.

Smluvní strany mohou ukoněit smluvní vztah písemnou dohodou,

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží jedno

lyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení,
Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní

tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užiti a

zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

Smlouva nabyvá platnosti a účinnosti dne podpisu obou smluvních sfran.

V Ostravě dne 30.prosinec2016
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