
SMLoUVA o oílo Č. t l2o16t2zs

d|e $ 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

o dodávce Výměna osvětlení v přístavbě hlavní budovy a na odloučeném pracovišti.
areálu 1. tříd

ákladní školy lng. M. P|esingera.BoŽinova Neratovice

1. Učastnícismlouw

1"1. o b jed n a te |: Zák|adní škola |ng. M.Plesingera-BoŽinova Neratovice
Zastoupený: Mgr. Jaros|avem KuŽe|em, ředite|em
Síd|o: Škotní 9oo,277 11 Neratovice
Bankovní spojení: Česká spořite|na, á.S., Neratovice
Číslo účtu: 461432359/0800
|Č: 49516256

(dále jen objednate|)

1.1. Zhotovitel: Revel Plus,s.r.o.
Zastoupený. |ng. Rudo|f Libý
Síd|o: B. Němcové 289, 277 11 Neratovice
|Č: 26165015
D|Č: Cz26165o15
Bankovní spojení: Česká spořite|na
Čís|o účtu: 04651o9399/o8oo
(dále jen zhotovite|)

2, Předmět plnění

2,1' Rozsah prací.

. Výměna 113 ks zářivkových svítide| - pouŽít zářivkové svítid|o 2x28, zdroj TSW s e|.
předřadníkem, optický systém kategorie C2zvysoce |eštěného h|iníku. Výměna 9 ks přisazených svítidel 2x28W s čirým (prizmatickým) krytem dop|něné o práŠkově
|akovaný RAL 9003 ochranný koš vyrobený z oce|ových prutů. Výměna 10 kusů svítide| s |eštěnou hliníkovou mříŽkou, světe|ný zdroj T5 s mu|tifunkčním EP,
moŽnost pouŽití zdrojů 1x35,49,80 W, asymetrický ref|ektor. Trubice zářivková 35W840 - 10 ks. Trubice zářivková 28wl840 _ 244 ks. PHE svítide|

" PHE zdrojů. DemontáŽ stávajícího osvět|ení, odvoz, eko|ogická likvidace. oprava omítky, ma|ba. Zajištění vývodů, přepoje, Úprava trasy, rozvodu. Doprava osob a materiá|u

' Revizní zpráva, měření intenzity osvět|ení. Ce|kový úk|id prostor dotčených prací

2.2. Zhotovite| odevzdá a objednate| převezme dí|o na zák|aděodsouh|asení provedených prací.
2,3, o předání a převzetí dí|a bude sepsán zápis.
2,4' objednate| sezavazuje, Že dokončené dí|o bez závad a nedodě|kŮ převezme azap|atí za

jeho zhotovení dohodnutou cenu.



3. Místo plnění

3.,1' Prostory Zák|adní ško|y I ng. M. P|esingera-BoŽinova Neratovice

4. Termín plnění

4.1. Dí|o bude dokončeno do 31. 7 ' 2016, přesný termín provádění prací na zák|adě dohody
se správcem ško|y'

5. Cena. placení a splatnost fakturu

5.1' Cena dí|a je ve smys|u cenové nabídky zhotovite|e z 13, 5,2016

198 442,20 Kč včetně 21% DPH
(sIovy Jednostodevadesátosmtisícctyřistačtyřicetdvakorun českých)

5.2. Cena dí|a je konečná a nemůŽe být překrocena.
5'3. objednate| zap|atí do čtmácti dnů od podepsání sm|uv zá|ohu ve výŠi do 50% z ceny dí|a na

účet zhotovitele, pokud zhotovitel bude zá|ohu chtít a předá zá|ohovou fakturu'
5,4. Faktura musí obsahovat všechny ná|eŽitosti odpovídající zákonu o účetnictví. Součástí

faktury bude po|oŽkový rozpočet.
5.5. Sp|atnost faktury je 20 dnů.
5.6. Zap|acením faktur se rozumí odepsánífakturované částky z účtu objednate|e.
5'7. Bankovní výlohy si p|atí kaŽdá strana sama.

6, Záruka

6.1. Zhotovite| ručí objednavate|i za provedené práce - rozvody 36 měsíců a 24 měsÍcŮ na
dodávky a montáŽ svítide| od data převzetí dí|a'

6'2. Zhotovite| odstraní případné závady neprodleně po te|efonickém oznámení zjištěných vad
dí|a objednatelem.

7, ZvláštnÍ uiednání

7.1' objednate| zajistí pro zhotovite|e:. el. proud 220V. zdroj vody
7.2. V případě, Že nastanou oko|nosti, které zabrání zhotovite|i v pokračování prací, bude o této

skutečnosti neprod|eně informovat objednateIe.
7.3. Zhotovite| se zavazuje udrŽovat na pracovišti pořádek a čistotu'
7.4' Zhotovite|je povinen na v|astní nák|ady ve smys|u přís|ušných právních předpisů odstranit a

řádně z|ikvidovat odpady a neěistoty vznik|é jeho pracemi.



8. Smluvní pokuta

8.1 . Smluvní strany se zavazují zap|atit oprávněné straně tyto sm|uvní pokuty:

8.1.1. Za prod|ení zhotovite|e se splněním sjednané doby pro provedení dí|a sm|uvní pokutu ve
výši 0,05% z ceny dí|a za každý započatý den prod|ení.

8.1.2. Za prod|ení objednate|e se zap|acením Ceny za provedené dílo smluvní pokutu ve výŠi
0,05% z fakturované částky, zakaŽdý započatý den prod|ení.

8.1'3. Za nesplnění termínu odstranění vad a nedodě|ků pod|e výs|edku přejímacího řízení se
sjednává pokuta ve výši 500,- Kč zakaŽdý započatý den prod|ení.

9.

9.1

9.2.

9.3.

V Neratovicích dne...31 .5.2016..

(

. Eožinova

277 11 Neratovlcs

9"5.

Závěreěná ustanovení

Tato sm|ouva můŽe být měněna pouze vzájemně odsouh|asenými písemnými dodatky, na
jejichŽ znění se obě smluvní strany dohodnou.
Případné rozpory budou obě smluvní strany řešit dohodou' V případě, Že nebude dohoda
možná, budou tyto spory řešeny soudně.
Sm|ouva je vyhotovena Ve třech stejnopisech, znichž objednate| obdrŽí dvě vyhotovení a
zhotoviteI obdrŽí jedno vyhotovení.
obě sm|uvní strany souh|así dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím v p|atném zněni se zveřejněním této sm|ouvy.
Sm|uvní strany prohlašují, Že si tuto sm|ouvu přečetly, s jejím ce|ým obsahem souhlasí,
sm|ouvu neuzavírají v tísni ani zajednostranně nevýhodných podmínek.
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