
sMLoUVA o DíLo c. ztzo,t6l2zs

dle $ 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku

o dodávce Malířské a lakýrnické práce
v Zák|adní škole lng. M. Plesingera.BoŽinova Neratovice

1. ÚčastnÍci smlouw

1.1' o b jed n ate |: Základní ško|a |ng. M.P|esingera-BoŽinova Neratovice
Zastoupený. Mgr. Jaros|avem KuŽe|em, ředitelem
Síd|o; Škotní 9OO,277 11 Neratovice
Bankovní spojení: Česká spořite|na, á.S., Neratovice
Číslo účtu: 461432359/0800
|Č: 49516256
(dá|e jen objednate|)

1"1. Zhotovitel: JosefNachtman
Zastoupený: Josef Nachtman
Síd|o: Dr. E. Beneše 1035' 277 11 Neratovice
|Č: 61122823
D|Č:
Bankovní spojení: Česká spořite|na
Čís|o účtu: 2263266053/0800

(dále jen zhotovite|)

2, Předmět plnění

2,1, Rozsah prací:

Ma|ířské a |akýrnické práce v Zák|adní ško|e Ing. M.P|esingera-BoŽinova Neratovice -
. výzva Ó.2t2016l2zš včetně pří|ohy č. 1 k této výzvě'

2'2' Zhotovite| odevzdá a objednate| převezme dí|o na zák|adě odsouh|asení provedených prací.
2.3, o předání a převzetí dí|a bude sepsán zápis.
2'4' objednate| se zavazuje, Že dokončené dílo bez závad a nedodě|ků převezme a zap|atí za

jeho zhotovení dohodnutou cenu.

3. Místo plnění

3.1" Prostory Zák|adní ško|y Ing' M.Plesingera.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 díla je ve smys|u cenové nabídky zhotovite|e z 18. 5. 2016

120 810,. Kč není plátce DPH
(sIovy Jednostodvacettisícosmsetdeset korun českýeh)

5'2. Cena díla je kÓnečná a nemůŽe být překročena'
5.3. objednate| zap|atí do čtrnácti dnů od podepsání sm|uv zá|ohu ve výši do 50% z Ceny dí|a na

účet zhotovite|e, pokud zhotovite| bude zá|ohu chtít a předá zálohovou fakturu.
5'4, Faktura musí obsahovat všechny ná|eŽitosti odpovídající zákonu o účetnictvÍ. Součástí

faktury bude po|oŽkový rozpočet.



Sp|atnost faktury je 20 dnů.
Zap|acením faktur se rozumí odepsání fakturované Óástky z Účtu objednatele.
Bankovnívýlohy si p|atí kaŽdá strana sama.
Faktura bude zas|ána na adresu, současně odběratel: Zák|adní Ško|a Ing' M'P|esingera-
BoŽinova Neratovice. Št<olní 9oo.277 11 Neratovice - |Čo 49516256.

6. Záruka

6.1. Zhotovite| ručí objednavate|i za provedené práce 24 měsíců od data převzetí dí|a.
6.2, Zhotovitel odstraní případné závady do 5 dnů po písemném 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 Ieně i nform ovat objed nate le.
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 nečistoty vznik|é jeho pracemi.

8. Smluvní pokuta

8' 1. Sm|uvní strany se zavazují zap|atit oprávněné straně tyto sm|uvní pokuty:

8.1 .1 . Za prod|ení zhotovite|e se sp|něním sjednané doby pro provedení dí|a smluvní 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 dí|o sm|uvní pokutu ve výši
0,05% z fakturované částky, za kaŽdý započatý den prod|ení'

8'1.3. Za nesp|nění 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. Závěrečnáustanovení

9'1' Tato sm|ouva můŽe být měněna pouze vzájemně odsouh|asenými písemnými dodatky, na
jejichŽ znění se obě sm|uvní strany dohodnou.

9.2. Případné rozpory budou obě sm|uvní strany řešit dohodou. V případě, Že nebude dohoda
možná, budou tyto spory řešeny soudně.

9.3. Sm|ouva je vyhotovena Ve třech stejnopisech, z nichž objednate| obdrŽí dvě vyhotovení a
zhotoviteI obdrŽí jedno vyhotovení.

9'4. obě sm|uvní strany souh|así d|e zákona č. 106/1999 sb. o svobodném přístupu
k informacím v p|atném znění se zveřejněním této sm|ouvy.

9.5. Smluvní strany proh|ašují, Že si tuto sm|ouvu přečet|y, s jejím ce|ým obsahem souhlasí,
sm|ouvu neuzavírají v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek'

V Neratovicích dne'..31.5.201 6.. V Neratovicích dne. .'31.5.2016....

J {:! j..lF N'$c|ř1 iAj\í

,ola
. Božinova

1'l NeratovlcB


