
Zóklodní ško|o Český Krumtov, Ptešive c 249
Plešivec 249, 38I ot Česrý Krum|ov

Zhotovitel:

Objednatel:

Sm|ouva o dílo

l. Smluvní sbanv

Vladim Bořecký
Malíř.natěrač
Urbinská 148
381 01 český Krumlov
tČo: zgs 38124

Zák|adní ško|a Česky Krum|ov, Plešivec 249
38í 01 Český Krum|ov
z' F.!Tq"^F.M g r. Ja ros |ava N e u man nová ( řed ite|ka ško ly)
lC: 00583740
Kontaktní osoba: Mgr' Lukáš Boháč (te|.77344585}
Email : zsplesivec@zsplesivec. cz

|l. Výchozí podk|adv a údaie

2'Í. Podkladem k uzavření této sm|ouvy je cenová nabídka ze dne 24. 6, 2016
odsouh|asená a potvzená objednate|em' vypracovaná dIe jeho zadání a d|eproh |íd ky stavby zhotovite|em.

2.2.Výchozí údaje:
Název stavby: Ma|ování a oprava interiéru ve stanovených prostorech ZŠ Český
Krum|ov, Plešivec 249:
Škohí jíde|na a prostory kuchyně dte specifikace (viz Pří|oha 1) v ZŠ Český Krum|ov,
P|ešivec 249

!|ísto stavby: ZŠ Český Krum|ov, P|ešivec 24g, Č. Krumlov 381 01
|nvestor: ZŠ Český Krumlov, P|ešivec 24g, Č' Krumlov 381 01

lll. Předmět e|4ění

3.1. Dodávka a provedení:
Malování a oprava interiéru ve stanovených prostorech ZŠ Český Krumlov, P|ešivec
249: Ško|níjide|na a prostory kuchyně d|e specifikace (viz Pří|oha 1) v ZŠ Český
Krum|ov, P|ešivec 249

TEt . /FAX:  380 729 252 .  E -MAIL:zsptos tvec@zsp les ivec .cz
lČo: oosg3zlo . otČ: czoosggzjo . gqnxi"n.- 'poláňiiésoo Čestý Kíum|ovúčet č'2l2082343/0300
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Zóklodní ško|o Český Krum|ov, P|ešive c 249
P|eš|vec 249, 38l ot Česrý KtumIov

3:,l'lF.1,'JI*
SouěástÍ zakázky je případné škrábání původního nátěru před nátěrem soklů,
přÍpadné škrábání a opravy omítek (sádrováni, broušení, kytovánÍ), odvoz a |ikvidace
vznik|ého odpadu (např' nádob od pouŽiých barev), zakýi svÍtidel a vnitřního
vybavení prostor, pouŽití lešení a úk|kJ prostor.
Nedi|nou součástí sm|ouyy o dí|o je komp|etně vyp|něná pň|oha č,. 2 - Nabídkový
list ze dne 24. 6. 2016.

N' ěasJptněn!

4.1. Pro předmět plněni v rozsahu bodu |||. jsou dohodnuý tyto termíny:
Zahájení prací: 7.7 . 2016 do tři dnů od převzetí staveniště
Předáni díla: do 10. 8. 2016 včetně

4.2, Týo termíny jsou závazné, a to za předpok|adu, Že budou vhodné k|imatické
podmínky potřebné pro kva|iřti prováděni dí|a s ohledem na dodŽení stanovených
technologických postupů a dá|e pak, pokud objednatel po ce|ou dobu plnění umoŽní
p|ynu|é provádění dí|a.
4.3. obiďnate|se zavazuje, Že dokončené dílo převezme a uhradí dle sm|ouvy.

Y-Gsna dí|a

5.1. Gena za zhotovení dí|a v rozsahu článku ||l. této smlouvy je stanovená
jednotkovými cenami vyjádřenými v odsouh|aseném nabídkovém |istu, příloha č.2
smlouvy.
5.2. Cena za zhotovení dí|a d|e č|ánku lll. ěiní:

Nabídková cena ce|kem 337 000 '-Kě

cg|ková cena vě. BPH21% 337 000 '.Kč
firma není plátce DPH

5.3. V připadě da|ších dodávek a montáŽních prací, neŽ které jsou předmětem
sm|ouvy a schváleného nabÍdkového rozpočtu, budou tyto zapsány do stavebního
deníku a dodatečně oreněny a vyúčtovány. Zhotovitelje povinen na takovéto práe
před jejich zahájením objednate|e upozomit. V přÍpadě, Že si.obiednate| zajistí a
dodá něktený materiá|, nebo nebudou po dohodě některé práce prováděny, o tyto
dodávky a práce se celková cena díla sníŽÍ a toto nebude zhotovite|em fakturováno.

V|. P|atebni podmínkv

6.1. Cenu za zhotoveni díla uhradí obiednate| na zák|adě dí|čích faktur, které
zhotovitel vystaví na základě skuteěného p|nění z objemu dí|a, vŽdy za období
ka|endářního měsíce. Sp|atnost faktur je dohodnuta 14 dní od jejÍho vystaven|.
6.2. Konečná faktura bude zhotovitelem vystavena na zák|adě předávacÍho protoko|u
dokončeného dÍ|a bez vad a neddělků bránicích jeho uŽívání. Drobné nedodě|ky
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if.|*'řj.,.Y.lg
převzetí díla. Případné drobné vady a nedodě|ky je povinen zhotovitel odstranit do
1O-ti dní od předání díla.

Vl|. $m|uvní pokutv

7.1. Nesplnění konečného terminu dí|a bude pena|izováno 19/o z ce|kové ceny dí|a
d|e bodu V., a to zakaždý den prodlení. Nedodržení sp|atnosti faktur objednate|em v
termínech dle bodu Vl' je rovněŽ penalizováno 1o/o z hodnoty d|užné čáŠtky zakaŽdý
den prodlení.

VlIl. Podminkv plnění dÍla

8.1. Zhotovitel provede dí|o na své náklady a na v|astnÍ nebezpečí.
8'2' Zhotovite| provede práce za podmÍnek dohodnut'ých v protoko|u o předání
staveniště a to zejména: určení a vymezeni rozsahu staveniště, komunikačnich cest,
určení místa technického zaiizení staveniště a odběru e|ektrické energie a vody.
8.3. Zhotovitel odpovÍdáza čistotu a pořádek na staveništive váahu k prováděným
pracÍm.
Zhotovite|odstraní a z|ikviduje na své náklady vznik|ý odpad a obaly od stavebních
hmot.
8'4. objednate| zajistí zhotoviteli odběr elektrické energie 22av / 380V a vody.
8.5. Zastoupení sm|uvních stran ve věcech technických:

-objednatele zastupuje: Mgr. Jaroslava Neumannová, te|. 773 444 581
-zhotovite|e zastupuje: V|adim Bořecký, te|': 775 905 522

lX. ZáručnÍ doba

9.1. Dodavatel přejimá po dokončení a předání dí|a záruku na dí|o v dé|ce 24
měsíců. Materiá|y nebo technickázaÍízení, které mají stanovené uýrobcem v|astní
záruční lhůty, jsou p|atné po tuto dobu.
9.2. Smluvní strany se dohod|y' Že na závadách vznik|ých v záruční době zahájí
zhotovitel práce do 10-ti dnů od obdrŽeni písemné výzvy objednate|e, nebo na
základě jiné dohody'

X. Závěrečná ustanovení

10.1. Smlouva je uzavřena okamŽikem podpisu sm|ouvy oběma stranami.
10.2. Měnit nebo dop|ňovat text této smlouvy |ze jen formou písemných dodatků,
které budou platné, jen budou-|i řádně potvrzené a podepsané oprávněnýmizástupci
obou smluvních stran.
,l0.3. Tato sm|ouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichŽ jedno si ponechá
objednatel a jedno zhotovitel.
10.4. Součástí této smlouvy jsou následujíci přilohy:

Pří|oha č.1 - Specifikace a b|iŽší popis zakázky
Příloha č.2 _ Nabídkovtý list
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