Smlouvao dílo
čis|o78|2019

sm|ouvau.avřená d|euí. tákoná ě.89/2012sb.' občanského
'ákoníku,v p|atném
lnění

1. sm|uvnístrany
středníško|ainfořmatiky,poštovnictví
a Íinančnictví
Brno,příspěvkováořganizace
sídIo:
Čichnova
982/23'624oo Brno
zastoupená
ředitelkou
In8.o|8ouHó|z|ovou
|Č:oo38o385,D|Č:
czoo38o385
dá|eien objednate|,popř. účastník
sm|ouw,sm|uvnístrana
a
Filip ArcanIdIs.vodoinstaIatéř
sídlo:
Kárníkova
1539/20'62100 Brno
|Č.474o484L
dálejen zhotovite|,popř. účastník
sm|ouw,smIuvnístrana
2' Předměta rozsahsm|ouvy
2-1. Zhotovite|5e zavazujena svůjnák|ada nebezpečí
objednate|iprovéstúpravutopení
jakož
Ve ško|níkuchyni,
ipředat dok|ady,kterése k opravě vztahujía umožnit
právo.objednate|se zavazujepřevzítpředmětsm|ouw,
objednate|inab'ítv|astnické
(pří|oha
kterýsplňujepodmínky
d|enabídky
zhotovite|e
č.1) a zavazuje
se zap|atit
cenud|etétosm|ouvy.
2-2. PÍovedením
předáníaodevzdánípředmětusm|ouvy
se rozumídodávka,provedení,
jakosti
provedení'
V ujednaném
množství,
a
2.3. zhotovite|odpovídáza to, žedí|obude reaIizovánov rozsahu,kvalitéa s parametíy,
stanovenýmitouto sm|ouvoua s p|atnoulegis|ativouČeské
republiky. zhotovite|
předá objednate|idokladypotřebnék převzetía užívání
předmětusm|ouvy.
2.4. Účastníci
předmětu
sm|ouvYbeÍouna Vědomí,žeobjednate|5e stane v|astníkem
sm|ouvyokamžikemfaktickéhopředánía převzetí.Rovněžk přechodu nebezpečí
jehopřevzetím
škodyna předmétu
sm|ouvy
dojdeokamžikem
objednateIem.
3. Tefmína místop|nění
3.1. zhotovite|předá předmětsm|ouvyobjednate|inejpozdějido30. |istopadu2019.
3.2. Místemp|něníje
areá|ško|y
nauIiciCichnoýa9a2/23,624o0
Brno,Jihomoravský
kÍaj.

4. Průběžná
kontro|a

,

4'1' objednate| má pÍávo v průběhuprovádénídí|aprovádět průběžnoukontřo|u
pÍovádění
dí|a.
dí|ai místapÍovádění
5. Cena
ceny
5.1' Výšesjednané
za předaný a převzatý předmět sm|ouvyse objednate|zavázu.iezap|atitcenu
V celkovévýši:
132.077'. Kč'
cena bez DPH
jednostotřicetdvatisícsedmdesáts€
dm
(sIovy
koÍun)
Žnění,
danědop|nita přiznat
5.2. D|es 92azákona23412004sb. v p|atném
ie povinenv"ýši
p|nění
p|átce'pro kteréhoje
uskutečněno.
5.3. Obsahceny
stranamisjednánav sou|adus ustanovením
5.3.1.cena je oběma sm|uvními
sb.,v p|atném
zněnío cenách,Ve zněnípozdějších
$ 2 zákonač,526/7990
předpisů.
veškeré
nák|ady
a ziskzhotovite|e'
sjednanácenaobsahuje
sjednanéceny z důvodůchyb
5'3'2. zhotovite|nemá právo domáhat se z\^ýšení
v nabídce.
pÍozměnuceny
5.4. Podmínky
přípuýnou.
a nei\^iše
5.4.1. sjednanácenaje cenoukonečnou
6. P|atebnípodmínky
6'1'

objednateIneposkytujezá|ohu.

6,2,

po předáníapřevzetí
části(místnosti)
měsíčně
dokončené
Fakturybudouvystaveny
předmětu sm|ouvy. Podmínkoupro úhradu faktury je předání a převzetí
předmětusmIoUvy.
bezvadného

6'3'

Fakturoványbudou skutečněpoužitékomponent' montážníce|kya provedené
práce.

6.4,

objednate|se zavazujeuhíaditfakturuzhotovite|inejpoŽdějido 14 dnůode dne
po dni doručení
faktury.
nás|eduiícího

6.5.

(faktur)
dok|adů
Ná|ežitosti
daňov'ých
zákonuo účetniďví
a zákonu
Fakturyzhotovitelemu5íformou
a obsahemodpovídat
hodnotya musíobsahovat:
o daniz přidané
- identifikační
včetněD|c,
údajeobjednate|e
. identifikační
údaje
zhotovitele,
. názevakce:,,Úpravatopení',,
. popisobsahuúčetního
dokIadu,

t,

.
-

/

datumvystaveni,
datumsp|atnoýi,
datumuskutečněnizdanite|néhop|nění,
výšiceny,
podpisodpovědnéosobyŽhotovite|e,
pří|ohu_ předávacíprotoko|.

povinnosti
Termínsp|nění
zap|atit
(dIuh)
Peněžitýzávazek
objednate|ese považujeza sp|něnýv den, kdy je d|užná
připsánana Účetzhotovite|e.
částka
7. záruka
Záručnídoba
se stanovíV
dé|ce
trVání24měsíců.
8. odpovědnostza vady
po převzetí
předmětusm|ouvy
V případě,
žebudouobjednate|em
na tomtozjištěny
vady, má ob'iednate|právo up|atnit vůčizhotovite|inároky v souladu s ust. zákona
č'89/2012sb.,občanský
zákoník,
v p|atném
znění'
9. závěÍečnáustanovení

9.2.
9.3.

9.4.

9.5.

9.6.
9 . 7.
9.8.

obě sm|uvní
stranyshodněprohlašují,
žesi tuto smlouvupřed jejímpodpisem
přečet|y,
projednání
pod|ejejichpravéa svobodné
žeby|auzavřenapo vzájemném
vů|e,určitě,vážně a srozumite|ně,niko|ivv tísni a za nápadně neýihodných
podmínek.
změny a dop|ňkytéto smlouvy|ze činitpouze písemněčís|ovanými
dodatky
podepsanýmioběma5tÍanami'
obě strany se zavazujíneposkytovattext této sm|ouw, informacekterézískají
při činnosti
podletétosmlouvy,
ani právaa závazkyz tétosmlouvyp|ynoucítřetím
povinností'
subjektům,
nad rámecs\^ých
Ve věcechtouto sm|ouvouv\is|ovně
neupravených
se budetentosmIuvnívztah
řídit
píávních
předpisů,
zejména
zákoníkem
ustanoveními
obecnězávazných
občanským
předpisy
a
souvisejícími.
me2i
Jakýko|iv
spor vznik|ýz tétosm|ouvy,pokudse jej nepodaříurovnatjednáním
sm|uvními
stranami,bude rozhodnutk tomu Věcněpřís|ušným
soudem,přičemž
pří5|ušným
soudemmístně
k rozhodnutíbude
na základědohodYsmluvních
stran
soud určenýpod|esíd|aobjednate|e.
smlouva nab'ivá p|atnostidnem podpisuoprávněnýmizástupciobou smIuvních
strana účinnosti
dnemvyvěšenív
registru
smIuv.
smlouva je Whotovenave dvou stejnopisechs p|atnostíoriginá|u.objednate|
jednovyhotovení.
a zhotovite|obdrží
smIuvni stíany se dohod|y,že písemnosti
touto sm|ouvoupředpokládané
(např.změnyodpovědných
osob,návrhnazměnysm|ouvy,
odstoupeníod
5m|ouvy,
Íůzné
\^ÍŽwk p|něníči p|acení)budou druhésm|uvnístraně zasí|ánYv'ýhradně
doporučeným
dopisem na adresu uvedenouv záh|avítéto sm|ouvy. Nebude-|i
na této adresezási|kaúspěšně
doručena
stranou
či převzatadruhousm|uvní

ticence
době a držiteipoštovní
nebo nebude-|i
tato zási|kavytv€ d nuta v ú|ožní
právními
považován
všemi
důs|edky,
vrátí
zpět,
bude
za
úspěšné
doručení,
se
zási|ku
odes|ání
zási|ky.
třetídenodedneprokazate|ného
je
při
kontro|yprováděné
zhotovite| povinenspo|upůsob|t výkonufinanční
povinen
z veřejných
výdajů'tj'
zhotovite|ie
úhradou
zbožÍ
nebos|užeb
vsouvislostis
poskytnout požadované|nformace a dokumentaci zaměstnancúm
podmínky
pověřených
orgánúm
orgánůa vytvontkontro|nÍm
nebozmocněncúm
součinnoí.
kontro|y
ýztahujícÍ
k provedení
se k pfudmětudí|aa poskytnoutjim
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