
 

SMLOUVA o DÍLO

Objednatel: Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

Výzkumné energetické centrum (dále VEC nebo zhotovitel)

se sídlem: 17. listo adu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech technických:

ve věcech smluvních:

IC: 61989100

DIČ: CZ61989100

Nadřízený orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Zhotovitel:

  

    

72528 Ostrava — Lhotka

— fyzická osoba

se sídlem:

osoby oprávněná k podpisu:

IC: 65873777

Na základě požadavku objednatele uzavírají shora uvedené smluvní strany tuto smlouw :

1. Předmět plnění:

1.1 Poradenské služby v oblasti projekční činnosti vzduchotechnických zařízení.

1.2 Inženýrská činnost.

2. Odpovědný pracovník ze strany zhotovitele:

Ing.

Ema

Tel.:

   

   

3. Dodací lhůta: do 31.12.2018

4. Cena: byla sjednána mezi zhotovitelem a objednatelemve výši (neobsahuje DPH) : 500,- Kč/hod.

Fakturace bude probíhat měsíčně na základě odsouhlašení realizovaného rozsahu prací. Cena bude

uváděna v rozpisu práce i ve faktuře položkově podle jednotlivých projektů

Objednatel se zavazuje zaplatit:

Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od data jejího doručení. Faktura bude vystavena na základě

odsouhlašení odpracovaných hodin v rozpisu práce. Rozpis práce bude zaslán objednateli nejpozdějí

do 3 dne následujícího měsíce a ten bude objednatelem potvrzen či rozporován nejpozději do 5 dne

následujícího měsíce za který vzniká nárok na zaplacení.

V případě prodlení v platbě zaplatí objednatel úrok z prodlení ve výši 0,01 % zdlužné částky

za každý den prodlení v platbě.

 

    



r".
 

5. Bankovní spojení : ,

zhotovitel: objednatel:

Komerční banka a.s., CSOB, a.s.

pobočka Ostrava pobočka Ostrava-Poruba

č.ú.

identifikátor 0100 identifikátor 0300

6. Forma spolupráce při řešení úkolu :

Objednatel poskytne zhotoviteli podklady ke zpracování díla v rozsahu a v termínu požadovaném

zhotovitelem.

7. Jiné podmínky :

a) Ostatní záležitosti, vyplývající z této smlouvy, které nejsou výslovně uvedeny, se řídí obecně

závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními obchodního zákoníku.

b) Smlouva se vyhotovuje ve 4 exemplářích a vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma

stranami. Každý exemplář smlouvy obsahuje 2 stránky.

c) Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou vyhotovovány pouze písemně na základě dohody a

podpisu obou stran.

d) Pokud jedna ze smluvních stran od smlouvy jednostranně ustoupí, má právo mu druhá strana

vyúčtovat již vzniklé náklady.

Za zhotovitele: Za objednatele:

V Ostravě dne: 100; (04% V Ostravě dne: Ž “% 2318m
:

Reditel VEC

 
 
 


