
Smlouva o dílo
podle * 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

J. Objednatel: ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOHELNO, OKRES TŘEBÍČ

Mohelno 232, 675 75 MOHELNO

lČ 657 66 997

Zástupce: Mgr. Vladimír Horký — ředitel školy

2. Zhotovitel: Progresklima CZ s.r.o.

Houbalova 4, 62$ 00 Brno

lČ 60707780

Zástupce: Ing. Michal Čihák—zodpovědná osoba

uzavírají tuto smlouvu o kompletní dodávce stavebních prací na akci

„Oprava vzduchotechniky kuchyně“

II. Předmět plnění

J. Předmětem smlouvy je kompletní oprava nevyhovující vzduchotechniky v kuchyni v rozsahu dle
zadávací dokumentace zpracované investorem. Součástí nabídky musí být i zednické výpomoci
(prorážení otvorů, odvoz suti na skládku, zapravení prostupů), zdravotechnika (odvod kondenz.)
a elektroinstalační práce nutné k napojení nově dodaných zařízení a jejich regulace.

2. Zhotovitel se tímto zavazuje, že provede veškeré práce, dodávky, výkony a služby vedoucí
ke včasnému a řádnému dokončení a předání předmětu smlouvy. Tyto úkony zhotovitel
provede osobně neboje nechá provést pod svým osobním vedením.

3. Zhotovitel nepoužije nestandardního materiálu, technologie nebo postupu při provedení díla
bez souhlasu objednatele. Při případné změně materiálu musí včas informovat objednatele,
který musí tuto změnu písemně odsouhlasit.

III. Doba plnění
1. Zhotovitel se zavazuje splnit závazek specifikovaný touto smlouvou do dne: 31. 8. 2018.

2. V případě, že zhotovitel nesplní předmět smlouvy do data uvedeného v článku III. odstavci 1, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

3. Pokud v době splnění závazku podle článku III. odstavce 1 budou na předmětu smlouvy váznout
vady, dojde k dokončení a předání až po odstranění těchto vad.

4. O převzetí předmětu smlouvy pořídí strany zápis, ve kterém objednatel mimo jiné uvede, zda
přebírá dílo bez výhrad nebo s výhradami.

IV. Cena

1. Cena za dílo se sjednává dohodou a to ve výši: 354.678,- Kč bez DPH
Daňová povinnost bude uskutečněna v souladu se zákonem č.235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, v platném znění. Objednatel není plátcem DPH.

2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli výši odsouhlasené ceny za předmět smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje účtovat objednateli pouze skutečně vzniklé náklady spojené s plněním
této smlouvy.



V. Záruka za jakost

1. Záruční lhůta na předmět smlouvy je stanovena ode dne jeho protokolárního předání
zhotovitelem a převzetí objednatelem a činí 24 měsíců (min. 24 měsíců).

2. Po dobu záruky zhotovitel bezplatně odstraní všechny závady na dodaném předmětu smlouvy,

za tímto účelem zajistí objednatel zhotoviteli volný přístup k předmětu smlouvy.

3. Na písemné ohlášení vad je zhotovitel povinen odpovědět do 2 dnů ode dne doručení ohlášení

a vadu odstranit do 30 dnů od ohlášení. Pokud tuto povinnost nesplní nebo se strany

nedohodnou na lhůtě odstranění vad, má se za to, že s termínem odstranění vad uvedeným

objednatelem v ohlášení vad souhlasí.

4. V případě, že zhotovitel nesplní lhůty dle článku V. odstavce 3., je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.

5. V případě, že zhotovitel ve stanovené lhůtě vady neodstraní, objednatel může nechat tyto vady

odstranit třetí osobou a vzniklé náklady následně přeúčtuje zhotoviteli odpovědnému za vady.

Vl. Jiná ujednání

1. Za zhotovitele je oprávněn jednat v technických záležitostech mimo osoby uvedené v či. I také

pan ing. Michal Čihák, tel. 733 14 16 11, e-mail michalcihak@progresklima.cz, který je pověřen

vedením zakázky.
2. Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických Mgr. Vladimír Horký, tel. 56$ 64 24

68, e-mail: info@zsmohelno.cz.

Vll.Platební podmínky

1. Zhotovitel bude fakturovat provedené dílo jednorázově po řádném dokončení a předání bez

vad a nedodělků. Podkladem pro fakturaci bude objednatelem odsouhlasený a podepsaný

soupis provedených prací a předávací protokol. Soupis provedených prací bude přílohou

faktury.
2. Splatnost vystavené a objednatelem odsouhlasené faktury je 14 dnů od data jejího obdržení

objednatelem.
3. Smluvní pokuta za pozdní úhradu zhotovitelem vystavené faktury činí 0,05 % z finančního

objemu neuhrazené faktury a to za každý den, kdy bude objednatel v prodlení s její úhradou.

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se tímto zavazuje splnit závazek řádně a včas. Objednatel se tímto zavazuje převzít

předmět smlouvy a zaplatit smluvní cenu.

2. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy při podstatném porušení jakéhokoliv ustanovení

smlouvy nebo v případě platební neschopnosti objednatele. Náklady vzniklé z odstoupení od

smlouvy hradí Strana, jejíž vinou bylo naplněno podstatné porušení smlouvy.

3. Veškeré nářadí a pomůcky si obstará zhotovitel sám a na vlastní náklady.

4. Zhotovitel povede během provádění zakázky stavební deník s náležitostmi podle Vyhlášky

č. 499/2006 Sb. v platném znění.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech, které by mohly mít

vliv na řádné a včasné zhotovení díla.

IX. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných číslovaných

dodatků podepsaných statutárními zástupci obou smluvních stran.

2. Pokud nebylo ve smlouvě stanoveno jinak, platí pro vzájemné vztahy příslušná ustanovení

zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění.
3. Účastníci smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem. Tato smlouva nabývá platnosti dnem

podpisu smluvními stranami.



4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno

vyhotovení.
5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany

prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že tato nebyla ujednána v tísni

ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Mohelne dne

za objednatele:

ZÁKLADNí ŠKOLA MOHELNO,
okres Třebíč

675 75 MOHELNO 232
Jč: 657664)97 9)

V Brně dne

za zhotovitele:
01f2016

PRCERES
KLIrnR

Hb,ova 4, 628 OO Brno
DIČ: CZ60707780

Mgr. Vladimír Horký, ředitel školy ing. Michal Čihák, zodpovědná osoba



zař.č. název jednotka) Kč! jedn. počet cena
Odtah ze stávalící dígestoře Č. 1

1.001 Potrubní ventilátor - stávající, zapojeno na ventilátor zař.č.3 ks 1 1 1

1.002 Regulace výkonu, vč. zapojení a ovládání - společné se zař.č.3 ks 1 1 1

1.003 ýiěra a doplněnĺ tukových filtrů do digestoře - stávajĺcí ks 1 1 1
1.004 Zpětná klapka - stávajícĺ ks 1 1 1

1.005 Tlumič hluku - stávající ks 1 1 1

1 0
Výfuková hlavice se sítem proti hmyzu, vertikální výluk

- ks 1 1 1
napojeno do zař. č.3

1.007 Potrubní rozvody, vodotěsné, tmelené vč. tvarovek m2 517 11 5 687

Odtah ze stávající digestoře č.2
2.001 Potrubní ventílátor - stávající, zapojeno na ventilátor zař.č.3 ks — 1

2.002 Regulace výkonu, vč. zapojení a ovládání - společné se zař.č.3 ks 1 1 1

2.003 Výměna a doplnění tukových filtrů do digestoře - stávající J ks 1 1 1
2.004 Zpětná klapka - stávající ks 1 1 1
2.005 Tlumič hluku - stávající ks 1 1 1

2 006
Výfuková hlavice se sítem proti hmyzu, vertikální výfuk

- ks 1 1 1
• napojeno do zař. č.3

2.007 Potrubní rozvody, vodotěsné, tmelené vč. tvarovek m2 517 11 5 687

Odtah z nové digestoře č.3

3.001
Radiální ventilátor, s motorem zapojeným na přímo a mimo

ks 27 900 1 27 900
proud vzduchu, ve venkovnim provedeni

3.002 Regulace výkonu, vč. zapojení a ovládání ks 11 740 1 11 740

3 003
Nerezová digestoř s tukovými filtry, osvětlením, odtokovým

m2 8 500 4 5 38 250
žlábkem a odvodněním kondenzátu ‘

3.004 Zpětná klapka ks 1 630 1 1 630
3.005 Tlumič hluku ks 4 650 2 9 300
3.006 Výfuková hlavice se sítem proti hmyzu, vertikální výfuk ks 5 890 1 5 890
3.007 Potrubní rozvody, vodotěsné, tmelené vč. tvarovek m2 517 34 17 578
3.008 Tepelné a akustické izolace do plechu m2 1 130 40 45 200

I Odtah ze skladu zař.č.4 I
4.001 Axiální ventilátor, ve vnitřním provedení ks 8 630 1 8 630
4.002 Regulace výkonu, vč. zapojení a ovládání ks 6 470 1 6 470
4.003 ‘Sací mřížka ks 560 560
4.004 Zpětná klapka ks 875 1 875
4.006 Výfuková žalužie ks 2 140 1 2 140
4.007 Potrubní rozvody, vodotěsné, tmelené vč. tvarovek m2 517 3 1 551
4.008 Tepelné a akustické izolace m2 590 5 2 950

Společné a pomocné náklady
Sl .1 Montážní práce hod 400 160 64 000
S1.2 Demontáže, odvoz a ekologická likvidace kpl 8 000 . 1 8 000
81.3 Pomocné stavební přípomoce, prostupy a zapravení hod 250 42 10 500
Sl .4 Úprava elektroinstalace, vč. revize kpl 22 540 1 22 540
Sl .5 Lešení, plošina, jeřáb, doprava a cestovní náklady kpl 17 388 1 17 388
Sl .6 Výrobní a předávací dokumentace, zaměření ks 3 500 1 3 500
Sl .7 Montážní, spojovací a těsnící materiál kg 180 30 5 400
Sl .8 Konzoly, objímky ad. nosný a roznášecí materiál kg 150 40 6 000
51.9 Závěrečný úklid a výmalba prostor ks 16 500 1 16 500
Silo Zaregulovánía zaškolení obsluhy hod 550 16 8 800

Cena celkem (v Kč bez DPH) 354 678 Kč

lil


