
!
Q

WILD JMK—% W!

SMLOUVA o DÍLO

Smluvní strany:

Objednatel: Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

Sídlo: 17. listopadu 15/217, 708 33 Ostrava-Poruba

Veřejná vysoká škola nezapsaná v OR

IČ: 61989100

DIČ: C261989100

Ubytovací služby a Stravovací služby

Studentská 1/1770, 700 32 Ostrava-Poruba

Bankovní spojení:

Zastoupena:

(dále takéjako „objednatel“)

 

Zhotovitel: TRIMR s.r.o.

Sídlo: Sokola Tůmy 1536/5, Hulváky, 709 00 Ostrava

Zapsaná v OR Krajský soud Ostrava, oddíl C, vložka 28992

IČ: 14616238

DIČ: CZ14616238

Zastoupena:

Bankovní spojení

(dále takéjako „zhotovitel“)

uzavřely spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012

Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto

smlouvu 0 dilo:

I.

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a

objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za dílo dle této smlouvy.

Dílem se rozumí provedení elektroinstalace v prádelně, budova E kolejí (dle

specifikace a popisu v podané nabídce z 9.5.2018.

Dílo bude dokončeno a předáno do 31.7.2018

Dohodnutý termín zahájení prací 30.5.2018

Smluvni strany se dohodly, že cena za dílo je 120 300,12 Kč bez DPH. K ceně bude

připočítáno DPH dle platných právních předpisů a bude zaplacena při předání a převzetí

díla. Dohodnutá cena zahrnuje i náklady zhotovitele na pořízení potřebného materiálu.

Objednatel provede úhradu ceny díla na základě daňového dokladu, zhotovitel je

oprávněn vystavit daňový doklad — fakturu, a to nejdříve vokamžiku převzetí díla
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objednatelem. Splatnost faktury je 14 dní od data vystavení.

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho

způsobilost sloužit svému účelu. Dílo bude předáno na základě protokolu, který bude

podepsán oprávněnými zástupci obou stran.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, jsou

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou kprovedení díla

nezbytné.

II.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo s potřebnou péči a ve sjednaném čase.

Objednatel má právo kontrolovat provádění díla.

Převzetím díla nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho nebezpečí

škody na věci.

Zástupci pro věci technické:

Zástupce pověřený řešením technických problémů a kontrolou prací v rámci této

smlouvy, příp. k předběžnému projednávání jejich změn a doplňků je za

Zhotovitele: _

III.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu a nabývá

účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně

označeným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy

nepovažují.

Dle §l765 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění, na sebe obě strany

převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně

hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností

smlouvy, jakož i okolností, které mohou za uzavření této smlouvy nastat. Tuto smlouvu

nelze měnit rozhodnutím soudu v jakékoli její části.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je

povinna ihned bez zbytečného odkladu oznámit to druhé straně a vyvolat jednání

zástupců smluvních stran.

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, které vyplývají z této smlouvy a nejsou v

ní upraveny, se řídí právním řádem ČR, zejména zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění.

Pokud správce daně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že

plátce (zhotovitel) v den uskutečnění zdanitelného plnění je nespolehlivý plátce,

příjemce zdanitelného plnění (objednatel) uhradí za poskytovatele zdanitelného plnění

daň DPH na účet Finančního úřadu místně příslušného pro poskytovatele (zhotovitele).
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Pokud příjemce (objednatel) uhradí za poskytovatele zdanitelné plnění daň Finančnímu

úřadu. příjemce (objednatel) si o tuto úhradu poníží platbu faktury vůči poskytovateli

(zhotoviteli).

Zhotovitel bere na vědomí povinnost objednatele zveřejnit text smlouvy v souladu se

zákonem č. 340/2015 Sb. 0 registru smluv a to způsobem. jenž vyplývá 2 uvedeného

předpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí stím. aby tato smlouva včetně jejich

případných změn byla vedena vevidenei smluv. která je veřejně přístupná a která

obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši finančního

plnění a datum jejího podpisu. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím. aby tato

smlouva včetně jejich případných změn byla v plném rozsahu zveřejněna na webových

stránkách

Tuto smlouvu nelze dále postupovat, rovněž pohledávky zteto smlouvy nelze dále

postupovat.

Registraci této smlouvy dle ustanovení zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv provede

na základě dohody smluvních stran objednatel.

Obě smluvní strany shodně prohlašují. že si tuto smlouvu přečetly. s jejím obsahem

souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 22.5.2018

  
(objednatel)

  

(7. 10t0v1tc )

 


