
Smlouva č. /ž
I.

smluvni strany

1. objedn.te|: Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884
Konečná l884
580 0l Havlíčkův Brod
Ičo:70910995
statuámí zásfupce: _

2. Zhotovitel - dodav.tel

KarelSoukup____

580 0l Havl,ct<uv Brod
Tčo: l l0] 0?03
DIČ CZ540725o l45

IL
Předmět smloury

Předmětem této smloury jsou malíiské a natěrač§ké práce ve škole Zái<ladní škola
Havličkův Brod, Konečná l884

'
TermíDy p|nění

Termín plnění: červenec - srpen 2018

III.
Cena předrnětu plnění

Rozsah provedených praci, které budou bliže specifikovány na základě plněni dle objednávky,
nepřekročí částku 75 000,- Kč bez DPH za dobu tťvání smlouvy.



Za objednatele:

za dodavatele:

v. saukce

Smluvni strany se dohodly, že neplnění ávazků obou smluvních stran podléhá sankcim úrol-u
z p.odleni se sp|něním termínu či s úhradou faktury ve výši 0,0l o/o z dluiné ěástky za každý den
prodlení.

ostatnřjednání

strany této smloulf berou na vědomi, že Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná l884je
příspěvkovo] organižací města Havlíčkův Brod. kteťý je obci podle ákona o obcích č. '
128/2000 sb. Může tak mít povinnost zvei€jnit turo smlouvrr nebojeji části éi jakékoliv j iné
dokumenty íebo informace v}tvořené v rámci tohoto sm]uvniio vááhu, a to nápi. na prófilu
zad€vatele dle zákona č. 13712006 Sb., o veřejných zakrizkách, v registŤu smlu;dle zákona č.
J40/20l 5 stJ,. o registru smluv. postupy podlé ákona č. l06/1999 Šb., o svobodném přisfupu
k informacím nebo na své úředni desce dle zákona č, 128/2000 sb., o obcích. Shany této
smlouvy s tímto zveře.jňovriním informací souhlasí, a to i ve váahu k osobním údajům.
slrany télo smloury prohl5šuji. že.jsou oprávnény renlo souhlas dát i za sré pracovník) nebo
daIši osob) u\,edené ve smlou\ě či vjinich dokumenlech v5,tvořenjch v rámci tohoto
smlu\,,nfuo váahu,
Tato sm|ouva je lThotovena ve 2 provedenich, z nichž každé má platnost a záyaznost
oligináu a po jejich podpisu oprávněnými ástupci smlu\,!ích stran obdrží zhotovitel i
objednatel 1 vyhotovení.
Ptáya a záyazky, kteŤé plo smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich
připadné právní nástupce.

Smlouva nabývá účinno§ti dnem uveřejnění prosťednictvím registru smluv v sou|adu se
Zákonem č, 340/2015 Sb.

V Havličkově Brodě dne27.6.Z0l8

prodávající

Iv.
Osoby pověřené k jednání

ktrpuiící

2.

3.

1.

l.


