
Smlouva o dílo dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku

Objednatel: Fakultní /.ákladní škola. Chodovická 2250. 193 00 fVaha 9 - Horní Počernice 
Za.stoupená: p. feditelem: PhDr. Pavlem \\'ildem 
Bankovní spojení; Česká spořitelna 
Číslo účtu: ■ 21 ' ’
IČO; 49625195
Osoby oprá\ něné k jednaní ve věcech smluvních; p. PhDr. Pavel VVild

(dále jen objednatel) 
a

Zhotovitel: So\a s.r.o.
Chvaletická 9| 8 
198 00 Praha 9

/.astoupený: fivou Ho.škovou
Bankovní spojení:
IČO; 63072483 
D1Č:CZ63072483
Za níž jedná: ing. Fv a Hoško\ á - jednatelka

(dále jen zhotovitel)

Uzavřeli níže uvedeného dne. měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

I.
Předmět .smlouvT

Předmětem této smlouv y je;
Dodávka spisových skříní do Fakultní základní školy. Chodovická 2250. 193 00 Praha 9- Horní
Počernice v rozsahu cenové specitikace uvedené v příloze této smlouw,

H.
Cas plněni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku 1. této smlouvy od II. 7. do 30.9.2018 
Zhotovitel splni sv ou pov innost provést dílo jeho řádným ukončením rozsahu dle této smlouv y 
a předáním předmětu díla objednateli na základě dodacího listu podepsaným oběma stranami.

2. Objednatel je pov inen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedeni, stanovenou touto smlouv ou 
pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky , či jiné 
nedostatky díla.

lil.
Místo plněni

Fakultní základní škola. Chodovická 2250. 193 00 Praha 9 - Horní Počernice



IV.
Ona plnéní

1. Smiu\'m sírany se dohodly na celkové pevné ceně za provedeni dila dle léto smlouvy \ e \ vši:

... ............... .... 77700^0(rCena b£Z DPH_K.^

Celkem \ četně DPH Kč
16317.Q0 

'940! 7.00

Slovy: devadcsátčtyřitisicsednináct Kč 
Taio cena je konečná.

2. Výše uvedené pevné ceny zahrnuji všechny náklady potřebné k provedeni díla dle tělo smlouvy, 
realizaci a předáni řádně provedeného dila zhotovitelem objednateli. Součástí nabídky je cenová 
specihkacc.

3. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný cenovou nabídkou 
uhradí objednatel po vzájemné dohodě.

V. Platební podmínky
1. Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována jednorázově po skutečném provedeni díla.
2. Nedílnou součásti faktury - daňového dokladu bude potvrzený dodací list .
3. Ve řaktuře-daňovém dokladu potvrdí zhotovitel, že jsou v ní obsaženy v .šechův pohledávky z této 

smlouv y vůči objednateli, spojené s touto smlouvou o dílo, a že jsou splněny zaplacením konečné 
faktury - daňového dokladu.

4. Splatnost řádně vystavený ch faktur - datlových dokladů je 14 dnů od doručení faktury -- daňového 
dokladu objednateli. Platby budou probíhat výhradně v Kč. Rov něž veškeré cenové údaje budou 
uváděny v Kč.

5. Každá faktura - daňový doklad musí obsahovat: 
označení faktura - daňový doklad a její pořadvivé číslo 
název a sídlo zhotovitele i objednatele. IČO. DIČ 
název smlouvy, bankovní spojení stran 
fakturovanou částku
označeni dila a rozpis provedených prací 
podpis oprávněné osoby zhotovitele 

dodací list

VI.
Závazky zhotovitele

Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, 
v patřičné kvalitě a včas.
Zhotov itel provede dílo dle čl.l. léto smlouvy svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel je 
oprávněn pověřit provedením dila třetí osobu. Za výsledek těchto činností však zodpovídá 
zhotovitel stejně jako by je provedl sám.



vil.
Smluvní pokutA

1. Zhotovitel je po\ inen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0.5% z celkové cen\ dila za každý 
započatý den prodleni {za nedodržení termínu dokončeni díla)

2. Zhotovitel je oprávnčn uložit objednateli úrok z prodleni ve výši 0.5% z fakturované částky za 
každý den prodlení ode dne splatnosti řádné vystavené faktury .

\ III.
Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to. že předmět teto smlouvv je zhotoven za podmínek stanovených touto 
smlouvou a v záRični době bude mít v lastnosti obvvklé či v této smlouv ě dohodnuté.

2. Záruční doba je stanovena na 24 měsíců a začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem.
.5. Práva a povinnosti při uplatňováni vad díla se řídi přisiu-šným ustanovením zákona č. S9'2012 Sb.

Občanský zákoník.
4. Zjisti-li objednatel během zámčni doby. že dílo vykazuje vady. vyzve zhotovitele (mobil

602 88."' 463. email: 1 k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se
v vjádřit k reklamaci do 3 pracovních dnů od jejího obdržení a zahájit odstranění v ad do 5 pracovních 
dnů,

IX.
Odstoupení od smlouvy

i. Od.stoupit od smlouvy je možné z těchto důvodů:
a) Zhotov itel je v prodlení s konečný termínem předaní dokončeného díla více než 10 kalendářních dnů.

\.
Ostatní ujednáni

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsaliu této smlouvv .
1. Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvv postupovat s odbornou péči. Zav azuje se dodržovat 

obecně závazné předpisy, technické normv a podmínky této smlouv v.

X.
Přílohv smlouvy

Nedílnou součásti této smlouvy jsou následující přílohy: 
příloha č. 1. - Cenová specifikace



\ll.
Za\ črťčnť us<an»)% ení

Smloina nabs\a platnosti i účinnosti dnem jej i ho podpisu oběma smluvními stranami.
Smlou\'u lze měnit a doplňovat po dohodě obou smluvních stran formou písemnveh dodatku 
k teto smlouvě podepsanveh oběma stranami.
Ota/kv neupravené touto smlouvou se řídi především oběan.'«kvm zákonikem a předpisv 
souvisejícími.
Smlouva se v vholov uje ve dvou stejnopisech, z. nichž každá ze smluv ních stran (.>b^lr/í jedno pare. 
l častníci smlouv u přečetli, s jejirn obsahem .souhlasí, což. stvrzují sv vmi popisv.

VPra/edne 1 I.7.:0I8 V Praze dne 1 1.7,21*18

SOVA s.r.o.
Chvaletická 918 198 00 Praha 9 

DIC; C263072483 
tel 602 883 463 'zww sovasro cz

Ředitel školvPhDr. Pavel Wild 
objei^atel
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Jednatelka Ing. Pva Hoškova 
zhotovitel


