
SMLOUVA O DÍLO

uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník


 Domov NaNovo, příspěvková organizace
Se sídlem: 	Poštovní 912, 742 13 Studénka
Zastoupen:	Mgr. Lukášem Spurným, MBA, ředitelem
IČ:	 48804860	
(dále jen „objednatel“)
SPO spol. s. r. o.
se sídlem:	Panská 395		
zastoupena:	Ing. Růženou Pilchovou Mackovíkovou, jednatelkou společnosti
IČ:	41035321
DIČ:	CZ41035321
bankovní spojení:	KB Studénka
číslo účtu:	1500146801/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 1457
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Ing. Růžena Pilchová Mackovíková, tel.: xxx


ve smlouvě společně jako „Smluvní strany“

uzavírají společně tuto SMLOUVU O DÍLO

Článek I.
Předmět smlouvy
Zhotovitel se podpisem této smlouvu zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí Dílo: „Výměna PVC v ChB Nový Jičín a ChB Kopřivnice“ (dále jen „Dílo“). Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu sjednanou v článku III. této smlouvy.
	Popis rozsahu Díla je dán parametry v rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy, která se skládá z 1 strany a je nedílnou součástí této smlouvy.
	V případě nutnosti dalších prací bude rozšíření smlouvy o tyto práce provedeno výhradně číslovaným dodatkem s přesným uvedením rozsahu nových prací a navýšením ceny zařazením těchto prací do smlouvy.
Článek II.
Doba a místo plnění
Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel provede Dílo do 31. 12. 2018. 
	Fyzickou realizaci přímo v objektech Objednatele ohlásí Zhotovitel vždy nejpozději 3 dny předem, nedohodnou-li se strany jinak.
	Místem plnění jsou:
Chráněné bydlení Kopřivnice, Záhumenní 562, 74221 Kopřivnice a 
Chráněné bydlení Nový Jičín, Slovanská 1555, 741 01 Nový Jičín.

Článek III.
Cena díla
3.1	Cena za provedené dílo činí:

Cena včetně bez DPH		119.955,- Kč 

DPH 15 %			17.993,- Kč

Cena včetně vč. DPH		137.948,- Kč

Souhrnný rozpočet je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy.

3.2	Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž, zařízení a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
Článek IV.
Platební podmínky
3.1	Dohodnutá cena bude uhrazena vždy po předání a převzetí Díla na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Zálohy na platby nejsou sjednány.
3.2	Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). 
3.3	Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 14 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.
3.4	Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
Článek V.
Předání a převzetí díla
4.1	Dílo bez vad bude Zhotovitelem předáno a Objednatelem převzato nejpozději do dvou dnů od jeho zhotovení. O tomto se strany zavazují sepsat písemný protokol.
4.2	Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.
4.3	Zhotovitel nese odpovědnost za případné vady a nedodělky. V případě jejich výskytu není Objednatel povinen Dílo převzít a Zhotovitel se zavazuje tyto vady a nedodělky na vlastní náklady odstranit v přiměřené lhůtě, stanovené Objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že jsou o nepřevzetí díla povinny sepsat záznam, od kterého každá strana obdrží po jedné kopii.

Článek VI.
Povinnosti stran
5.1	Zhotovitel je povinen provést Dílo ve sjednané době a kvalitě. Reklamace případných vad musí být učiněna ihned před převzetím. Reklamované vady musí být Zhotovitelem odstraněny do 3 měsíců od doručení reklamace Objednatelem.
5.2	Objednatel se Zhotoviteli zavazuje poskytovat při zhotovení Díla potřebnou součinnost.
5.3	Zhotovitel je povinen dodržovat při zhotovování Díla právní řád České republiky.
5.4	Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu zhotovování díla umožnit Objednateli kontrolu jeho řádného plnění dle této smlouvy.
5.5	Záruční doba na Dílo je sjednána v délce 2 roky od převzetí díla předávacím protokolem.

Článek VII.
Smluvní pokuty
6.1	Zhotovitel se Objednateli v případě prodlení s předáním Díla zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
6.2	Objednatel se Zhotoviteli v případě prodlení s platbou za řádně předané a převzaté Dílo zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
6.4	Dohodnuté smluvní pokuty se nedotýkají nároku na případnou náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

Článek VIII.
Závěrečná ujednání
7.1	Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a zveřejněním v Registru smluv. Zveřejnění v Registru smluv zajistí Objednatel.
7.2	Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu. Každá ze stran obdrží po jednom.
7.3	Jakékoli změny nebo doplňky této smlouvy je možno provádět jen písemně formou dodatku se souhlasem obou smluvních stran.
7.4	Smlouva je sjednána na dobu neurčitou. Od smlouvy je možné odstoupit písemnou výpovědí smlouvy doručené druhé straně. Výpovědní doba je 3 měsíce a započíná prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi.
7.5	Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz jejich pravé a svobodné vůle stvrzují svými podpisy.

Seznam příloh:	Příloha číslo 1 – Rozpočet

Ve Studénce dne 12. 11. 2018 				Ve Studénce dne 12. 11. 2018

.........................................					.........................................
 Mgr. Lukáš Spurný, MBA				     Ing. Růžena Pilchová Mackovíková
    Za Objednatele						      Za zhotovitele					

