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Smlouva o dílo
podle ustanoveni §2586 a nás|edujÍcÍch občanského zákoníku v platném znění

1.

Objednatel:

Název:
Zastoupen:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Kontakty:

Mateřská škola a základní škola Kyjov, Školní, příspěvková organizace
PaedDr. Miroslav Hula
Školní 3208/51, 697 01 Kyjov
00567043

518 612 054, info@mszskyjov.cz
a

2.

Zhotovitel:

Název:
Zastoupen:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Kontakty:

Korelis, s.r.o.
Mgr. Radim Frejlach
12. Dubna 6, 695 01 Hodonín
01443631
CZ01443631
776 077 477, info@korelis.cz

Smluvní strany souhlasí se zvájemným zpracováním osobních údajů statutárních zástupců :
jméno a příjmení, telefon, e-mail.

Předmět smlouvy o dílo
1. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele
výměnu stávajicich svítidel v určených učebnách školy dle cenové nabídky ze dne
3.5.2018/4.5.2018 za cenu 102.154,- KČ VC. DPH (84.425,- Kč bez DPH) v souladu s hygienickou
normou pro osvětlení tříd a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.
2. Dílo je zhotovitel povinen provést ve lhůtě od 19. 6. 2018 - 31. 7. 2018.
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Povinnosti smluvních stran
1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména v připojeni na
odběrné místa energií a vody a možnost uskladnění stavebního materiálu.
2. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla.

3. Smluvní strany se dohodly, že materiál a náčiní potřebné k řádnému zhotoveni díla zajistí
zhotovitel sám, když s náklady na materiál a náčiní bylo kalkulováno při stanoveni ceny
dle ČI. lV. této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo speciňkované v ČI. l této smlouvy řádně a včas. Dílo
je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost
sloužit svému účelu.

Ill.

J
~

III.
Cena za dílo
1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla dle cenové nabídky. Dohodnutá cena je splatná ria základě daňového
dokladu vystaveného zhotovitelem - faktury.
2. Dohodnutá cena zahrnuje náklady zhotovitele na pořízeni potřebného materiálu a náčiní potřebného
k řádnému provedeni díla.
3. Splatnost faktury je 21 dni.

lV.
Smluvní pokuty
1. Smluvní strany se dohodly, že:
Zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu:

- za nedodrženi konečného terminu dokončeni a předáni díla 0,05% ze smluvní ceny za každý den
prodlení.
Objednatel byge.p|atit.zhotovite|i smluvní pokutu:
- za prodlení s placením faktur dle ČI. V. této smlouvy ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den
prodlení.
2. Splatnost smluvních pokut je 21 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní
stranou smluvní straně povinné. V případě, že vznikne povinnost platit smluvní pokutu oběma
stranám, může být proveden na základě písemné dohody zhotovitele a objednatele jejich zápočet

V.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit; poměrnou část původně určené ceny zhotoviteli zaplatí,
má-li z částečného plněni zhotovitele prospěch.
Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit, patři zejména:
- nesplnění objemu díla zhotovitelem v rozsahu 30 % v polovině sjednané lhůty
- prodlení zhotovitele delší než 5 dnů se zahájením prací
- soustavné nebo zvlášť' hrubé porušení provozních podmínek pracoviště zhotovitelem, k jejichž
dodržováni se zhotovitel v této smlouvě zavázal
-soustavné nebo zvlášť' hrubé porušeni podmínek jakosti díla po předchozí písemné výzvě k
nápravě
-zhotovitel nebo objednatel bude v likvidaci, na jeho majetek byl prohlášen konkurs, proti zhotoviteli
nebo objednateli bylo zahájeno a probíhá insolvenčnI řízeni
2. zjisti-li objednatel při prováděni díla, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby
zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v
přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně
k podstatnému porušeni smlouvy.
3. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy:
- v případě, kdy k provedeni díla je nutná součinnost objednatele a objednatel neposkytl potřebnou
součinnost, pokud na to zhotovitel objednatele dřive písemně upozornil
- trvá- ii objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě
nevhodné věci i po zhotovitelově upozorněni
4. Oznámeni o odstoupeni musí být učiněno písemně a odesláno doporučeně na adresu druhé
smluvní strany uvedené v záhlaví. Odstoupením od smlouvy se tato od počátku ruší.

P

m
.)

VI.
Ostatní podmínky smlouvy
1. Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni díla:
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podminkaíni, příslušnými normami,
obecnými právními předpisy,
- upozorňovat na zjištěné nedostatky,
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastaveni prací v případě, že zástupce zhotovitele není
dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví, nebo hrozí-li jiné
vážné škody.
2. Zhotovitel nese do předáni předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na
realizovaném díle, materiálu, zařízeni, jiných věcech určených do objektu nebo k jeho výstavbě
zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zaviněni třetím
osobám.
3. Zhotovitel se zavazuje provádět práce podle technologických a pracovních předpisů, dodržovat
požadavky na zajištěni bezpečnosti práce dle vyhlášky č. 324/90 Sb., dodržovat požární,
hygienické a ekologické předpisy, dále je povinen používat pří prováděni předmětu díla pracovní
ochranné pomůcky a prostředky. Dále se zhotovitel zavazuje, že bude používat pouze materiály a
výrobky odpovidajici technickým normám a mající příslušné certifikáty jakosti. Zhotovitel ručí za to,
že v rámci prováděni díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užiti známo, že je
zdraví škodlivý a ani jiný než je na stavbu dodán. Objednatel je oprávněn ke kontrole této
skutečnosti, v případě potřeby, i ve výrobně zhotovitele. Každý výše uvedený pracovník zodpovídá
za svou bezpečnost a za bezpečnost svých spolupracovniků a dalších pomocných pracovníků,
které přizve zhotovitel na výše uvedené pracoviště a práce provádí na svou zodpovědnost.

VII.
Mimořádná nepředvidatelná okolnost
1. Nastane-li však zcela inimořádná nepředvidatelná okolnost, která dokončení díla podstatně
ztěžuje a smluvní strany se nedohodnou na řádném ukončeni a vypořádáni smluvního vztahu,
může soud podle svého uváženi rozhodnout o spravedlivém zvýšení ceny za dílo, anebo
o zrušeni smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají.

VIII.
Závěrečné ustanoveni
1. Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, řidl se práva a povinnosti smluvních stran ji založené
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
jednom.
3. Tuto smlouvu lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma
smluvními stranami.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Dohodnutý způsob doručováni písemnosti je ten, že se za den doručeni písemnosti považuje
třetí den od jejího podáni poštovnímu přepravci,
osobně.

v Kyjově dne 22. 5. 20
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PaedDr.Miroslav Hula, ředitel
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. Radim Frejlach, obchodní ředitel

