SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle §1731 a následujících
Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném mění

I.
Smluvní strany
Objednatel: DOMOV PRO SENIORY Zástávka
příspěvková organimce
Sportovní 432
Zastávka u Brna
IČO:00212733
Zastoupená : PhDr. Jiřhn Ahmanem - ředitel

Zhotovitel: Martin Všetečka
IČO:62855891 DIČ:7201134556

Il.
Vymezení korr!petencí

Veškeré měny týkající se ujednání této snibuvy v základní i všeobecné části jsoll platné
pouze, byfy-li učiněny píSemnou formou a byly-li objednatelem a Wtovkekm podepsány.
Osoby přistupujki k této smbwě za objednatek i zhotovitek prohlašugĽ že jsou oprávněny
Mo snilouvu podepsat.
III.
Název stavby, předmět díla
Předmětem této smlouvy o dlb je : výměna dveří na Ek)kojích V budově ,,A".
Rozsah prací a skladba mteriálu je stanovena - dekor BUK - celkový počet dveří : 40 ks dle cenové nabídky která je nedílnou součástí této smlouvy.

IV.
Cena díla

Cena díla zit l ks : 12.673,-KČ bez DPH
čem díla za 40 ks : 506 920.-KČ bez DPH
Celková cena vC. 15% DPH : 582 958,- KČ
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V.
Termíny plnění
Termín mhájení: j.] l. 2018 - úkončení 31.12. 2018.
VI.
Platební µ)dml'nky

Objednatel prohlašuje, že financování pracj které jsou předinětem této smlouyy je zajištěno.
Pro účel splnění termhu platby podle této smlouvy je platba splněna okamžikem, kdy byla
platba připsána na účet díotovitek.
Po dokončení prací bude vystavena celková táktura a její splatnost bude čim 14 dnů.

VII.
Záruka
Zhotovitel prolilašllje a dokládá cerúfikáty, že veškerý použitý materiál a pracovní postupy
odpovídají stanoveným norrrám .Záruční doba m jakost díla ční 36 měsíců.

VIII.

Majetkové sankce, srduvní pK)kuty

Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto sniluvní pokuty:
Za prodlení s řádným a včasným dokončením díla 500,- KČ za každý započatý den prodlení
IX
Povinnosti smluvních stran

Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané kvalitě. Zhotovitel po úkončení prací vyzve
objednatele k písemnému převzetí díla. Objednatel je povinen dílo převzít, pokud je
v odpuvídající kvalitě a do 3 dnů potvrdií podpisem správnost a úphost provedeného díla.
Provomvání kamemvého systému
Objednavatel dává na vědomí a Zhotovitel potvrmje skutečnost, že je v DpS Zastávka
provomván kameroyý systém se zámamem. Důvodem provomvání karnerového systému
v Domově je mjistit co největší bezpečnost klientů a personálu a ochrana majetku
monitorováním na chodbách jednotlivých oddělení přímé obslužné péče či v areálu DpS.
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X.
Zävěnčná ustanovení

Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy včetně případných
dodatků v registru srdův dk zákona 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Zveřejnění
smlouvy provede objednatel, neprodleně po jejím podpisu smluvními stranami.
Smluvní strany souhlasí s poskytmtůn informací o sinlouvě v rozsahu zákona o svobodném
pňstupu k infornwcírn
Tuto smlouvu lze měnit nebo mišit v scuhdu s §!759 cbčanskéhc zákomcu, pcuze
píseinnýn oboustranně potvrenýrn sniluvnhn ujednáníin Tato srrilouva je vyhotovena ve
dvou výtiscích, znichž každá ze smluvních stran obdrži' jeden. Pokud nebylo v této sinlouvě
ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vmkajíci obchodním ňkonkein.
Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou sniluvních stran.
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