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Předmět. Ío$ahsn|oÚW

.

zholovite|s€ z.vazuje ná svújnák]ad. nebézpečl
ob]ednaie|iprovésrna|iBké pláce
jákož
v..eá|U ško|v,
i př.dat dokladv,lleré * k opróvě vrróhojía umožnitobj€ d nare|i
nabÝrv|áýnickép.á6. obj.dnate|se zavalujepřeí přédmětsm|ouvY,ktéúsp|ňUje
podmínlyd|étéchnlcléspecifikó.€ obj€ d nate|e (při|oháč.1)a n.bidky zhotovit.|é
(přlohač'2) a zava,ujese uáp]atitcenudIetétosm|ouW

.

Provedénimse rozuml dodávka. prov.dení,předáňi a odevzdánípř€ d ňěru sm|olw
jakortia pÍov€ d € n l.
v ujednáném
množ'tví,

.

zhotovitelodpovídála !o' ie dilo bude leólizovánov.ozsahu, tvá|itě ó 5 parámétrv,
stanovenýmitoulosň|ouvoua sp|átnou|esíátivou České
Íepub|ikv.
zhotovite|předá
objednaté
idÓk|adVpo|řebné
k převŽe|láužlvánipř€ d ňětu sm|ouW.

.

Úč.stni.ism|ouvY
berc! na vědoňi, žeobjednatél
př€ d ňětu sm|ouw
* stanev|óstníkem
o|Gm'||Gň fahi.kého předáníá pievz€ t i' RoÚěž lpié.hodu nébezpečí
.kÓdy na
plédňětusmIouwdojděolamžil.ň jeho piévzétiň
objedna!e|er'
.

Te.níná nÍstop|něni

.

předňětsň|ouvyobjedndte|i
zhotoviteIpředá
nejpozdéji
do 31.května2o2o'

.

pIněnijeaÍeá|ško|y
Mí9tem
n3uIicieichnová
932/23,624
0o Blno,lihoňoravský
lĚj'

.
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P.óběint kont.o|.

objednate|máprávov prúběhup.ováděnidi|áprovádělpÍúbéžnoU
kontlo|Uprováděnídi|a
i nGta prováděnidi|a.
.

c.na

předmětsm|o!ýyse objednátezavazujezapatit cenu vcé|kÓvé
za přédánýá přévŽarý
ceňa bez DPH263406,.(č
t

D|€ 5 92e zákÓna 235/2004sb' vp|áhém znéni,jé povinenVýšidanědÓplňit apřlznat
p át.e, pro k1eréhoje
pIněniuskutečněno'
.

.
.

licčtyřktašestroÍun)
i! ovYDvé,té!€ d e!áttiit

cena je obémaŠmluvn|mi
stÍananlsjednánaVsou|adususianov.nim 52ŽákÓná
č,526/1990
Ýp|atném
přédpisů'
sb.,
uněnio cenách,ve zněni poŽdě]ší.h
sjedňaná
cenaobsóhuj€ veškeré
nák|adya zisI zhotovité|.
zhotovile|nemáplávo domáhátséŽÝý3eni'jednané.enyz
dúvodú
chybv n.bídce'

Podminkyplo ŽměnucenY
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a n.jvýšepiipuínou'
.
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.

obj€ d naid neposrýUie:á|ohu'

.

Fáktury bÚdou vy'taveny rěsičnépo předáni á přev'eli dokončéné
čásii (minnosti)
piedňěru sm|ou!Y'Podminkoup.o úhrád!fakluryjé přédániá přewetíbezvadného
předměrusmlouw'

t

použné
Fakturovány
bUdouskutečně
p.ov€ d € n é prá.e,
koňponénty,
montážníceIkyá

.

objednate|s. závaŽUjeuhrad|t faktulu ,hoioviteIi nejpozdějido 30 dnú odé dne
nás|edujícihopo
dn do.uč€ n iíákruíy

.

Ná éžitost]
daňÓvý.hdok|adú
lfaktu.)
Fakturyzhotovite|emusi Íolmouá obsahemodpovidatzákonuo účetíictvi
a zákonu
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dok|adu,
.
t

datumsp|átnosti,
pněni,
dárum!5k!tečněnizdanneIného

I

podpirodpověd.éosobyŽhotovit€ | e'
pří|ohu přédávací
p.orolo|'
povinnostjzapIatil
T€ r min spInění
p€ n ěiitý závaz€ k (dIUh)objednát.|€s€ pováiujeza 5p|něnývd€ n , kdYjédIulnáčástka
plIp5ánana účét
zhotovit.l€ '

zálUčnidob.se stanoVivdé|.elruánidv.c.tčlyllmĚ5iců,

v plipadě,žebudouobjednale|eňpo pl€ v .etí předměturm|ouvynatoňto'jiš|ěňvvadv.
máobjednáte|p.árc up|atnitvúči2hotovirc|iíároky v sou|adus ust',ákona.'89/2o12sb'.
občanský,ákonik,
v p|atném
znění

obě sm|uvnistÍanyshodnéprohašuil,žesi tuto sm|ouvupied ]ejímpodpiseňpiečei|y,
p.oj.dnánipod éje]ichpravéa svobodné
ie by|auzavřénápo Vzá]emném
vú|e,Ulčlě,
podminek'
vážněaýoŽumile|ně,
niko]ivv tisnla za nápadněnevýhodrý.h
podepsanýri
zúěnyá dop|ňkytéto
sm|ouvY]ze
činl pouŽepG€ m ně ĚG]ovaným]dodatky
obě sl.anvsézavazují
n.posMovát téxttétosm|ouvy,.nfo.mácé
keré zkkájipii č.nnosti
pod|. této sm|ouvy,áni p.áva á,á!áiky 'téro rm|ouvyp|ynoucitielím slbj.ktúm.
nadráňe. !vý.h oovinnosií'
ve věcech routo sm|ou6u vý'|ovněneupÍavenÝch
se bud€ téntosm|uvniu|ah iidit
ustónovenimiob€ c ně závaznýchplávnich předpisú,zejňéňaobčanstým,á|onik€ ň
a předpisysouVis.jicimi'
]akýkoli!spor Ý,nik|ýztéio sň|ouv' pokud 5e jej nepodaříÚrovnat iednánlm mézi
sň|uvnimi stÍanami,bude rozhodnutktomu věcně přis]ušnýnsoudeň, pličerž
přís|Ušným
krozhodnutlbud€ na zák|adědohodysmuvnlchst|ánsoud
soldem mÍslné
pod|esidIaobjednateLe'
u.čený
sm|ouvanábÝváp]atnosridnem podpisuop|áVnénými
zástupciobou 5muvnichst.an .
v
re3ist.u
účinnostidner
vyaěšeňi
smIuv.
j.
sm|ouvá vyhorovenave dvo! stej.opisechs plahostíoriginálu.objédnate|a
2hotovite|
obdl'i jednovYbotov€ n í'
(napi.rměny
sm|uÝnistranYré dohod|V,'é píJemnoíitouto sm|oÚWupiédpok|ád.né
odpovědnýchosob, návrh na uměny sn|ouw, odstoupeíiÓd sm|ouw, íú.névÝzvY
kp|něni či pl.ceni) budou dÍUhésr|Uvni straně zasi|ányvýhradnědopo.u.enýň
dopG€ m na ádÍ€ s Ú Úv.d.nou vláh|avirétosňlouw' Nebude|in.této adlesézási|ka
tato Žá!i|ka
úsoělnědo.uĚenačiořévzatadruhoo sm|uvnlslÍánoÚ nébonébude.|i
poštovn'
vrátí
zpět,
Vyzvednuta
vúložní
době ád.žlte|
Iic€ n c€ zásiIku
bude za ú5pěšné
doluč€ n i, sevšem právnimidú5edky,považován
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při Výkonufinančni
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s
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tj. zhÓlovite|i.povinen po'kytnout
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pověřených
oígánli a !.ýtvořit lont.o|nim orránúm podminky kpÍovedeni kont.o|yvŽt.hujici
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l|m5oučinío5t.
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