
rrnona c. l

' bu.h/á.ř."cty.[".nQleža/, Strakatého 1 Brno
IČ: FE586534 DIČ: CZ7702033823

cenová nabídka

název : Výroba, dodá"ka " mc'ntá Ž kmcelářského nábytku

adresa: Ústav pro státní bi'jrr"rarátů a léčiv
Hudcova 232/56a , 62 !nn Qrm Mey]µnky

V Brně dne 2,3. 2018

popis : veškerý nábytek bude '.'e zkompletovaném stavu jako finálni výrobek. Stoly, půdy, dna skříní a kontejnerů bude lamino sila 25mm, hrany ABS 2mm.
Ostatní čásů z lamím. n .éíle 18mm, hrany ABS 2mm. Zásuvky plnovýsuv s :|Umením a dojezdem, horní zásuvka uzamykatelná.

STŮL 1 ( 1800 X 800 y. 'gn mr ) 8 400,00 Kč 14 117 600,00 Kč
STŮL 2 ( 1300 X BOO y 78" mm ) 5 700,00 Kč 4 22 800,00 Kč
NÁSTAVEC ( 500 X 500 X 32C' mm ) 3 900,00 Kč 16 62 400,00 Kč
KONTEJNER POD STŮL ( ^50 y snoy SQQ mm) 5 900,00 Kč 22 129 800,00 Kč
ŠATNÍ SKŘÍŇ ( 700 X 550 X 222Cj mm ) 6 700,00 Kč 9 60 300,00 Kč
SKŘÍŇ 1 l 900 X 400 X 22('0 mm ) 5 400,00 Kč 10 54 000,00 Kč
SKŘÍŇ 2 ( 900 X 400 X 22ňň mm ) 9 700,00 Kč 14 135 800,00 Kč
SKŘÍŇ 3 (900 X 400 X 1920 mm ) 7 700,00 Kč 16 123 200,00 Kč
SKŘÍŇ 4 (700 X 300 y ";" mm ) 3 400,00 Kč 4 13 600,00 Kč
POLIČKA NA ZEĎ ( 3"Q y Y mn" m;;'.) 1 000,00 Kč 11 11 000,00 Kč
POLICOVÝ ROH (40ň Y SQQ Y 1120 'nm ) 900.00 Kč 3 2 700,00 Kč
PRODLOUZENĹ DESKY ST'JLU ( 8C'O X 1C!OQ X 25 mm ) 1 100,00 KČ 10 11 000,00 Kč

Cena celkem vC. don""'"y ? !?5z D?!!:

Termin provedení: dle dO.hn¢.y

Záruka 36 měsíců

Cenová nabídka platÍ 3. "Ů·l"'v ^ď A"t,· 'cm'.

744 ZÔÔ,Ô(J KC

Registrace: Fyzická osoh? je zarsáň? V živnostenském rejstříku pod č.j. 166650/98/01 č. event. 370200-2109790 dne 2.2.1998



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ), ve znění pozdějších
předpisů,

l.
Smluvní strany

1. Objednatel: Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (dále jen ,,ÚSKVBL")
Sídlo: Hudcova 56a, Brno, PSČ 602 00
Zastoupený:
Ve věcech technických:
lČ: 00019453
Banko'mi spojeni:
Číslo účtu:

2. Zhotovitel: Vladimir Doležal
Sídlo: Strakatého 1, Brno 63600
Zastoupený:
lČ: 66586534
DIČ: CZ7702033823
Bankovní spojeni: Česká spořitelna
Číslo účtu' 2030004319
Zápis v živnostenském rejstříku pod č.j. 166650/98/01 č. ev. 670200-2109790 dne 2.2.1998

Předmět smlouvy

1. Předniětem této smlouvy je výroba, dodáni a montáž kancelářské nábytku a vybaveni pro USKVBL dle
zadáni objednatele (dále jen ,,dílo").

2. Zhctovitel provede dílo na své nebezpečí, v dohodnutém terminu a jakosti a za cenu uvedenou v ČI. Ill.
této smlouvy.
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Cena díla a platební podmínky

1. V souladu s přísl. ust. zák. č. 526/1990 Sb., o cenách činí cena díla
bez darě z přidané hodnoty (dále jen ,,DPH") 744 200,- KČ včetně montáže a dopravy,
slovy: sedmsetčtyřicetčtyřitisicdvěstě korun českých.

K výsledné celkové ceně bez DPH bude připočteno DPH ve výši 21%.

2. Sjednaná cena je platná po celou dobu prováděni díla až do řádného provedeni díla, jeho předáni
objednateli a řádného splněni všech povinností zhotovitele dle této smlouvy.

3. Jakék'j|iv vícepráce či dodávky nad rámec specifikace této smlouvy musí být písemně stranami
odsouhlasen ve formě dodatku k této smlouvě, a to včetně uvedeni případného navýšeni ceny díla.

4. Bližší specifikace ceny a její tvorby je uvedena v příloze č. 1 - cenové nabídce ze dne 2. 3. 2018, která
je nedi'inou součásti této smlouvy.

5. Úhrada ceny díla bude objednatelem provedena bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený
v ČI. l. odst. 2 této smlouvy. Úhradou se rozumí připsáni finančních prostředků na účet zhotovitele.

6. Objednatel se zavazuje uhradit zálohu ve výši 300.000.- KČ na základě zálohové faktury se splatnosti 10
kalendářních dni. Nejpozději do 3 měsíců od úhrady zálohové faktury bude vystavena dňčí faktura -
daňový doklad na již vyrobený kancelářský nábytek, ve kterém bude zálohová platba odečtena. Po
předání a převzetí díla bude vystavena faktura - daňový doklad na zbývající cenu díla. Daňové doklady
budou vystaveny s DPH ve výši 21%, se splatnosti 10 kalendářních dni od jejího doručeni objednateli.
Objednatel není povinen uhradit tu část ceny díla dle tohoto odstavce, na které budou při předání a
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převzetí dňa zjištěny jakékoli vady a nedodělky, a to až do úplného odstraněni těchto případných vad a
nedodělků ze strany zhotovitele.

lV.
Doba a místo plněni

1. Místo plnění: ÚSKVBL, Hudcova 56a, 602 00 Brno

2. Termin předáni díla: 31. 7. 2018

3. Zhotovitel se zavazuje dílo jako celek dokončit a předat objednateli bez vad a nedodělků.

V.
Prováděni díla

1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že jsou mu známy
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel též potvrzuje, že se
podrobně seznámil s místem plněni a že mu nejsou známy žádné skutečnosti, které by plynulému
prováclěni díla a jeho dokončení a předáni ve sjednaném terminu bránily.

2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo s maximálni odbornou péči a hospodárnosti při provádění všech
prací a při výběru materiálů, to vše v souladu s touto smlouvou a platnými obecně závaznými právními
předpisy a normami vztahujicimi se na toto dílo při dodrženi maximální možné kvality a s důrazem na
ekologickou šetrnost.

3. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a postupovat při prováděni díla
samostatně, přičemž je vázán pokyny objednatele, které se zavazuje splnit. Dílo musí být provedeno
v dohodnutém terminu a jakosti a za cenu uvedenou v ČI. Ill. této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodnost pokynů a věci daných mu
obje'lnatelern k provedeni díla, a to okamžitě po obdrženi těchto nevhodných pokynů či věci.

5. Dílo bucle rnit tyto základni kvalitativní a technické ukazatele:

· bude odpovídat této smlouvě,
· bude odpovídat obecně závazným právním předpisům a normám ČSN a EN platným v době

prováděni díla, zejména z hlediska technického, materiálového, bezpečnostního, požárního,
hygienického, ochra ny životního prostředí apod.,

· bude odpovídat výchozím podkladům objednatele, požadavkům objednatele a zápisům
smluvních stran,

" bude odpovídat předepsaným technologickým postupům,
· bude respektovat rozhodnuti příslušných orgánů státní správy,
· budou přednostně použity ekologicky šetrné výrobky a postupy,

6. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době
jeho použití známo, že je nebo může být škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen provést
okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

7. Obiednatel je oprávněn kontrolovat prováděni díla a plněni ostatních povinnosti dle této smlouvy
zhoto'/|te|en]. zjisti-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, či jinak
porušuie své povinnosti dle této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel
odst'anil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem či aby řádně plnil své
ostatni povinnost dle této smlouvy. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, přičemž zhotovitel v takovém případě nemá právo na
úhradu dosud provedených činnosti a vynaložených nákladů a zavazuje se uhradit veškerou škodu a
veškeré náklady, které v souvislosti s odstoupením od smlouvy dle tohoto odstavce objednateli
vznikrou.

8. Objednatel je oprávněn přikázat zhotoviteli přerušeni provádění díla, a to až do doby zjednáni nápravy,
jestlize:

- pracovníci zhotovitele při práci porušuji platné právni, technické či bezpečnostní normy a
předpisy,

- by postup zhotovitele, vedl k porušeni smlouvy,
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- je ohrožena bezpečnost zhotovovaného díla, život nebo zdraví pracujÍcÍch na díle nebo
t"'czi-li jiné hospodářské škody.

Přerušeri prováděni díla dle tohoto odstavce nestaví běh smluvních lhůt a termínů tímto přerušením
dotčených a nezakládá nárok zhotovitele na úhradu vícenákladů vyvolaných přerušením.

9. Zhotovitel se zavazuje na své náklady odstraňovat odpady vzniklé prováděním díla a zabezpečí čistotu
veřejné a příjezdové komunikace a udržování pořádku v místě prováděni díla, včetně dodrženi limitů
hlučnosti prováděných prací v souladu s hygienickými normami. Zhotovitel zabezpečí, aby i jeho
subdodavatelé měli oovinnost likvidovat odpady vznikající při jejich činnosti. Zhotovitel uhradí ze svých
prostředků n.i! 'ad;' na vyčištění komunikaci, kanalizace apod., pokud bylo znečištěni způsobeno jeho
činnosti a vyčištěni' zajistí.

10. Zajištění prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví, jakož i požární ochrany je pIně povinnosti
zhoto'.'itele.

11. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za veškeré škody způsobené na díle v souvislosti s jeho činností,
činností jeho subdodavatelů, jakož i za škody způsobené objednateli či třetím osobám v souvislosti
s porušen!'m povinností dle této smlouvy, platných obecně závazných právních předpisů a norem ČSN
a EN Zhotovitel .le povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit a není-li to možné, pak ji finančně
ijhrad't. Veš'eré ráklady s tím spojené nese zhotovitel. Volba způsobu náhrady škody náleží
obiednateli.

12. ZhotQvite| prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnosti a že pojistná částka
dosahuje nejméně sjednané ceny díla vC. DPH dle odst. |||. 1. této smlouvy.

VI.

Dodací podmínky

1. Zhoto\'ile! ijředrá spolu s dokončeným dilem tyto doklady:

- předávací protokol obsahující záznam o případných vadách a nedodělcích a lhůtu k odstraněni
těchto vad.

2. Objednatel je povinen převzít dodané bezvadné dílo bez zbytečného odkladu poté, co k tomu bude
zhotovitelem vyzván, a potvrdit převzetí díla v přejímacím protokolu. Po dobu prodlení objednatele s
pře'!z¢2tím díla přechází na něj nebezpečí škody na předmětu díla.

3. Objednatel ncni povinen dílo převzít, má-li vady, které brání používáni díla dle stanoveného účelu, tj.
jako kancelářský a sedací nábytek.

4. Zjištění vad dodaného díla objednatelem není důvodem pro neuhrazení ceny ostatního díla ze souboru.

5. K přec']oclu nebezpečí škody na předmětu díla ze zhotovitele na objednatele dojde po předáni předmětu
díla objednateli.

6. K p"ec.|l('dL| "lastnického práva ze zhotovitele na objednatele dojde až po úplném zaplaceni celkové
ceny díla.

VIl.
Předáni díla

1. Zhot(wi|e| sg!ní svoji povinnost provést dílo či jeho jednotlivou etapu jeho zhotovením bez vad a
nedodělků a předáním objednateli. Zhotovitel bude písemně informovat objednatele nejméně tři pracovni
dny přeclem o terminu předání díla. Před předáním díla bude provedeno odzkoušeni všech jeho
soL|čáMi. Zhotovitel odevzdá řádně zhotovené dílo a objednatel jej převezme formou protokolu o předání
a převzetí díla.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději spolu se zhotoveným dilem předat objednateli veškerou dokumentaci
vztahující se k jednotlivým součástem díla. Nebude-li dodána kompletní dokumentace, není objednatel
až do doby jejího dodáni povinen dílo převzít a zhotovitel je v prodlení s jeho předáním.

3. Objednatel jc oprávněn odmítnout převzetí díla, které není řádně provedeno, tj. zejména pokud má dílo
vady, je neúplné, není prgvedeno dle této smlouvy nebo příslušných právních předpisů, není předána
přis!uMá dc'k'mentace k dílu. V případě, že objednatel převezme dílo s drobnými vadami a nedodělky
UžÍvšir' 'lil.i ']el)ránícimi. dohodne se v protokolu o předání a převzetí díla způsob a termín jejich
odstrančni. i'.|cbude-|i tento termín dohodnut, pIati, že vady budou odstraněny do 10 dnů ode dne
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předáni a rře"zet' díla. Nároky objednatele na zaplaceni eventuálních sankci a škod nejsou tímto
dotčeny.

4. Podpisem protokolu o předáni a převzetí díla dochází k předáni předmětu díla zhotovitelem objednateli.
Pokud jsou však v zápise uvedeny vady či nedodělky, není splněn závazek zhotovitele vůči objednateli
provést dílo dle této smlouvy - tento je splněn až odstraněním poslední vady a nedodělku.

5. Nebezncči škody na díle nese až do předáni díla jako celku bez vad a nedodělků objednateli zhotovitel.
Vlastrické Dr.ň'./o k dílu a jeho jednotlivým součástem přechází na objednatele okamžikem uskutečněni
nľ(jnuá:'e Rřis|ušné části díla v místě plněni.

VIII.
Odpovědnost za vady díla a záruka

1. Zhoto'iitel přejímá záruku za jakost provedeného díla takto:

- rp 'míce!ářský nábytek je poskytována záruka po dobu 36 měsíců.

Záruční lhůta počír'á běžet okamžikem podpisu protokolu o předáni a převzetí díla, v případě, že však
bude dlb pře'.'zato s vadami či nedodělky, začíná záruční lhůta běžet až odstraněním poslední vady či
neclodélku. Zhotovitel garantuje, že po dobu běhu záruční lhůty bude dílo jako celek i jeho jednotlivé
součásti mít veškeré funkční vlastnosti sjednané v této smlouvě, uvedené v přílohách smlouvy či
starcvené právními předpisy a technickými normami a bude způsobilé k řádnému a bezporuchovému
užíváni. Smluvní strany sjednávají, že ustanoveni § 1921, § 2110, § 2111, § 2112 a § 2618 občanského
zákoníku se ve vztahu mezi stranami nepoužijí.

2. Objednatel vady díla ohlási zhotoviteli zpravidla do patnácti dnů ode dne jejich skutečného zjištěni.
"mže být učiněna písemně či e-mailem. NezvolÍ-li objednatel jiný nárok z vad díla je

zhoto'.'itei po'!iríen v případě vad díla, za něž odpovídá ze zákona, i vad díla, na něž se vztahuje záruka,
tý'fo v:' Jy na m.'ůj náklad odstranit ve lhůtách uvedených niže. Zhotovitel je povinen ve sjednané lhůtě
Qds!r;?'qit také reklamované vady, u nichž bude prokázáno, že zhotovitel za vadu nedopovídá, má však
pr-i'.'o "21 !ľái"rz"ju pr'")kazate|ně a účelně vynaložených nákladů spojených s odstraněním takové vady, a
to ['q cjd3')L!;'!a3eni Echto nákladů objednatelem.

3. ZFo!(j\.:tc! se zavazuje nastoupit k odstraněni vady nejpozději do 30 dnů od oznámeni vady díla
objccit'ate'crn a vacly díla odstranit v souladu s obchodním zákoníkem. Pouze v případě, že charakter,
závaž'íost a 'ozsah vady neumožni tuto lhůtu splnit, mohou se strany dohodnout na lhůtě delší.

4. Nelíasto|ji)l'-li zhotovitel k odstraněni reklamované vady do 30 dnů od oznámeni vady díla objednatelem,
připaclně neodstraní-li vadu ve lhůtě dle odst. 3 a smluvní strany si nedohodnou delší lhůtu dle odst. 3, je
c'bjednatcl op'ávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt a veškeré náklady s tím spojené zhotoviteli
vyúčtovat, přičemž zhotovitel je povinen takto vzniklé náklady objednateli uhradit. Záruka tím zůstává
v plném rozsahu nedotčena.

5. Cestovní náklady, náklady na materiál a jiné náklady, které zhotoviteli vzniknou v souvislosti
s provádčnirn záručních zásahů, jdou v plné výši k tíži zhotovitele.

lX.
Sankce

1. Obj"dna|r:[ je c';v·i"nčn požadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli za nesplněni dohodnutého
c|ok"l'"čeni a nřecláni díla bez vad a nedodělků smluvní pokutu ve výši 200,- kč za každý

zaí'očatý cle" p?gdieni.

2. Objeclnatel je oprávněn požadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli za nesplněni dohodnutého
terrjÍn[.| pro odstranění nedodělků a vad díla sjednaného v protokolu o odevzdáni a převzetí díla smluvní
pokutl.l ve výš! 200,- kč za každý započatý den prodlení.

3. Nárok obj'?dnate|e na náhradu škody v plné výši, včetně náhrady škody, která přesahuje smluvní pokutu,
ncni imi od:'t. 1 - 2 tohoto článku dotčen.

4. Zh')lc}'.'ite! je 1'Q','i"e!' bez zbytečného odkladu uhradit v plné výši objednateli náhradu škody, která
objed[mte|i \/z')ikr!e 'l souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele, která pro něj vyplývá z této

n
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5. V připadč prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úrok
z l'r')'||e['i ve výši 0,5 % z nezaplacené části ceny díla za každý započatý den prodlení.

6. Z|)c)!o\.'ite| je povinen si při prováděni díla počínat tak a učinit taková opatřeni, aby nedocházelo ke
vzniku škocl.

X.
Ostatní ujednáni

1. Ke změnč ?ověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávněni postačí oznámeni druhé smluvní
straně cloporutíeným dopisem.

2. Qbjcd'mtd a z!)otovitcl se zavazuji, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním
parino"ern nebo vešly ve známost ve vztahu k předmětu smlouvy či smluvní straně nezpřIstupní třetí
osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužiji tyto informace k jiným
účehim, rež pro plněni této smlouvy. Dále se zhotovitel zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech
skL|tečnostech, které se v souvislosti s prováděním díla dozvěděli a které jsou chráněny obecně
závaznými právními předpisy (osobní údaje, utajované skutečnosti) nebo které objednatel výslovně
prohlásil za důvěrné.

3. V že objednateli bude obecně závaznými právními předpisy stanovena povinnost zpřístupnit
nebo zveřcjnii. údaje obsažené v této smlouvě, souhlasí zhotovitel s jejich zveřejněním.

4. V Aou[adL' s § 2 písní. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole je zhotovitel povinen poskytnout
kon:m|nim orgánům a objednateli veškerou potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly.

5. Zhoto'./ite| podpisem této smlouvy prohlašuje, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky,
nemá "edQp|atck na nojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištěni ani nedoplatek na pojistném a
na per'á|e na :'c":iá lni zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

6. :"·",1" z:qc'.'y!ite!c dle této smlouvy a převzetí povinnosti zhotovitele dle této smlouvy vyžaduje
pi's':mmý souhlas objednatele.

7. Sírany š'e dohodly, že jakákoliv výzva ke splněni jakékoliv povinnosti dle této smlouvy určená druhé
smluvní Mranč nebude mít účinky odstoupení od smlouvy ve smyslu ust. 1978 odst. 2 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ledaže tak odesHajici strana výslovně ve výzvě uvede.

8. se zavazuje:

- poskytnout j'Ti dodání nezbytnou součinnost, zejména umožnit přistup na místo plněni,

- po dobu montáže zajistit montážním pracovníkům volný pohyb ve vyhrazených prostorách,

- zaručit stavebni přip'avenost a předat čistý a prázdný interiér pro montáž

9. Objoc!nate! sq zavazuje, že odpovědný zástupce předá zhotoviteli čistý a prázdný objekt nebo prostory k
n'cmláži p) hude k dispozici po dobu montáže pro koordinační činnosti.

10. V :":r zi'otm'itcl bLlde nucer provádět před započetím plněni smlouvy úklidové práce nebo
vzniknnn \!!r,n'i n:jjR'|r,atc|e prostoje, bude fakturována částka 200,- Kč/hodinu. O těchto skutečnostech
bude veden "ájjis.

11. Zhotovitei je povinen v prostorách objednatele, v nichž se budou jeho zaměstnanci a v jejich blízkosti,
udržovat pořádek a čistotu a případné jim způsobené znečištěni prostor odstranit.

12. Zhoto'.'ite! je povinen jednat při plněni povinnosti na základě této smlouvy s odbornou péči tak, aby
nedošlo k poškození, zničeni či ztrátě vybaveni nacházejícího se v prostorách objednatele. V případě,
že 'i"jcle ý. poškozeni. zničeni či ztrátě tohoto vybavení, bude zhotovitel povinen takto vzniklou škodu
uhradit '.' plné "ýši, a to ne.ipozději do 21 driů ode dne, kdy byl objednatelem k náhradě takové škody
\'ýz'.'áň.

' i



XI.
Závěrečná ustanoveni

1. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah založený touto smlouvou řídí
českým prá'.'ním řádem zejména zákoneni č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších
přec|ri3ů.

2. PB'padnC zn?řny podmínek uveclených v této smlouvě mohou být provedeny pouze se souhlasem obou
smlu"rich síran formou písemných, datovaných a vzestupně chronologicky číslovaných dodatků.
Smluvní Mrar.y výslovně vylučuji možnost provést jakékoliv změny této smlouvy nebo s ni související
jiným způsobem než pisemnou formou.

3. Pcdp'scm této smlouvy ztrácejí platnost všechna předchozí ústni ujednáni a ústni závazky, pokud
ňéj3otj ob3aženy v textu smlouvy. Tato smlouva je úplným a komplexním ujednáním o všech
zá|cž'l.")mech týkajícich se jejího předmětu, přičemž žádný projev vůle učiněný ve fázi sjednávání
smlou'.'y či j"jich dodatků nezakládá žádné ze stran závazky a nesmí být vykládán v rozporu
s ujccmé.r!irľi sm|ou'.'y. 3trany výslovně vylučují použiti institutu předsmluvní odpovědnosti.

4. Je-li nebo sL"ne-li se některé ujednání této smlouvy neplatné, neúčinné či zdánlivé, nedotýká se to
ostatních ujednáni této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě
zavazu;i dohodou nahradit ujednáni neplatné, neúčinné či zdánlivé novým ujednáním platným a
účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu dotčeného ujednáni.

5. S'])'|."..'ni Mrany výslovně potvrzuji, že tato smlouva nebyla uzavřena adhezním způsobem a že je
'/ýs[nc|k':m k^dr?ktzčnic.h jednání mezi stranami, přičemž obě smluvní strany měly možnost obsah
sn'lou"y C'Vii'/r'!t Smi' wn' strany vylučují použiti ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.

6. Ncbudc4i |.[zÁvřcna s podpisy obou stran na téže listině, pIati, že odpověď' kterékoliv strany na
ná'.!rh 3rllioll"\' s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou, není považována za přijeti smlouvy a zakládá
n'wý a i v případě, že podstatnč nemění podmínky návrhu.

7. OčIst )|.!pe:li od této 5.m|ouvy má účinky od doručeni odstoupení druhé smluvní straně (ex nunc).
PcĹcln"N.y Ééc' smlouvy, jež svou povahou přesahuji dobu platnosti této smlouvy, zůstávají plně
v j'!^tn' :'t1 a .k'c'u úämé až do okamžiku jejich splněni a pIati pro případné nástupce smluvní strany.

8. Sniiu'.'ni strany se zavazuji veškeré spory vzniklé z této smlouvy primárně řešit smírnou cestou.

9. Snílu'.'ni stri'ny se v sou!ad'.i s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších
přeclpimi dohodly, že místně příslušným soudem pro řešeni sporů vzniklých z této smlouvy je Městský
soud v Brně či Krajský soud v Brně, a to dle věcné příslušnosti stanovené občanským soudním řádem.

10. Tate' sm!m.iva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotoveni.

11. nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou
sm|'rjriď"

Z? zho!c!vite|e:

V Bínč dne, Ba. 201 ť
Za objednatele:
V Brně dne· ,h", g, Qa1p

.
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Eaktura - daňový doklad
d Dodavatel:

Faktura číslo:
Doležal Vladimír

Ull uviStrakatého 1 USS00067519 Konstantní symbol:
63600 Bmo Variabilní symbol:

HS - objednávka:
lČ: 66586534 DIČ: CZ7702033823

-— . . , - --_-_ Odběratel:Bankovní spojeni:

Banka: 0800 ÚSKVBL
.A

Číslo účtu: 000000t20300µ319 Hudcova 56a
i'řiiemce: " """"" 602 00 Brno

ÚSKVBL CZ
Hudcova 56a lČ: 00019453 DIČ:
60200 Brno
cz Datum splatnosti:

Způsob dopravy a místo určcní

1018

0308
1018

l """"""7
..'Si k )ň'ř";nj l

veľ., ..tá,', a !,.'. Brno

'n"" 1 (i6 7Uil3

)

28.06.2018

Forma úhrady: Převodern

Datum vystavení dokladu: 14.06.2()1 8

Datum uskut. zdanitelného plněni: 14.06.2018

Fakturujeme Vám dodávku dle smlouvy o dílo ze dne 12.3.2018

stůl 1800/800/780 mm
stůl 1300/800/780 mm
kontejner pod stůl
šatní skříň
skříň 900/400/1120 mm
skříň 900/400/1920 mm

celková cena vC. 21%dph je

14ks á 8400,- bez DPH
4ks á 5700,- bez DPH

22ks á 5900,- bez DPH
9ks á 6700,- bez DPH

12ks á 5400,- bez DPH
14ks á 7700,- bez DPH

celkem VC. 21%DPH
celkem VC. 21%DPH
celkem vC. 21%DPH
celkem vC.' 21%DPH
celkem vC. 21%DPH
celkem vC. 21%DPH

odečet zálohy Č.118 ze dne 22.3.2018

rozdíl k doplacení vC. 21%dph je

142296,- KČ
27588,- KČ

157058,- Kč
72963,- KČ
78408,- KČ

130438,- KČ

608751,- KČ

-300000,- KČ

308751,- KČ

Sazba Základ (KČ) DPH (KČ) Celkem (KČ)

21 255166.10 53584.90 308751.00

15
O

Celkem k úhradě: 308751.00 KČ

Razítko a podp

Živnostenský list vydal ŽÚ Brno č. j. 166650/98/01 č. ev. 370200-2109790 dne 2.2.1998

USS00067519


