SMLoUvA o uÍlo č,.397tt3
uzavřenádle $ 536 - 565 obchodníhozákoniku
I. Smluvní strany
l. objednatel:Město Dubňany
Nám. l5.dubna1l49
696 03 Dubňany
DIČ:CZ00284882
IČ:00284882
_
zástupce- v zá|eŽitostechtýkajícíchse změny smlouvy: FrantišekTříska starostaobce
_
a správymajetku
: Roman Kordula odborinvestic
v zá|eŽitostechtýkajícíchse realizace

PLASTIKOV, s.r.o.
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Mlýnská4905172
5860l Jihlava
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D IČC Z6 0 7 l||5 9
KB Jihlava
bank.spojeni:19465327021710100,
15604
č.
vl.
C,
odd.
Brno,
Reg.:KoS
Hintnaus- jednatelfirmy
zástupce- , ,á|"Žitostech
ýkajícíchse změnysmlouvy:p. František
: ing. Vít Kliment - vedoucírea|izace
- v záležitostech
ýkajicich se realizace

IL Předmět smlouvy
t

(okna, par
l. Předmětem tétosmlouvy je závazek áotovitele vyrobit a dodat objednateli plastovéprvky
jen ',cenová
ext., par.int.,demontáž,št.úp.avy,likvidace) dle cenových nabídekč. 13.29583 (dále
a
nabídka..),ze dne 10.6.2013, která současněslouŽí i jako projektová dokumentace okamŽikem
podpisu tétosmlouvy je závazrlá pro obě smluvnístrany.
prvkůna adrese:bytovédomy U Mlýna čp.
montážeplastorných
2. Předmětem.mtou..ylě dále provédení
|620-| 62| a čp.1622-|623v Dubňanech.
III. Předání díla

t . Zhotovitel splnísvůj závazekuvedenýv ěl. il. tétosmlouvy předánímdílaobjednatelipo dokončení

montiíŽev dohodnutémtermínu.
dílo,pokud nevykazujevady nebo nedodělky.
2. objednatelje povinen pÍevzitdokončené
Případné,i,iay budouneprodleněodstraněny(nejpozdějivšakdo l4 dnů).
Dohodnutétermíny:
J.
a) zahájenímontáŽeb) předánídíla

podepsané
Smlouvy o díloobjednatelem
l.8.2013 - podmínkadoručení
do sídlazhotovitele
montáže,nejpozdějido 30.9.20l3
po dokončení

Iv.

Cena za dí|o

l. Cena dílabyla stanovenapo dohoděsmluvníchstrana dle přiloŽenécenovénabídkytakto:
/

638244.00Kě
95 736.60Kč
Kč
733981.00

cena díla (včetněmontáže)
pPH ls%
Cena dí|ace|kem

V případě poskytnutíp|něníd|e $ 92e Zákona o DPH se up|atnírežim přenesenídaňovépovinnosti d|e $ 92a o DPH.
DPH bude ve výši 157o.

2. Úhrada dohodnutéceny budeprovedenana zák|adězhotovitelemvystavenýchfakturtakto:
Konečnáfakturabudevystavenapo předáníapřevzetídí|ase splatnostíl4 dnů.
3. Dohodnutoucenu dílauhradíobjednate|bezhotovostněna účet
zhotovitele.
4. V případěprodlenís úhradoufakturse sjednávápro tentopřípadsmluvnípokutaz prodleníve výši
0.05%z d|uŽnéčástkyzakaŽdý den prodlení'

v.

Zárlčnípodmínky

1. Zhotovitelposkytujena dí|o,jeŽ je předmětemtétosmlouvy záruku, záruční
a pozáruěniservis.
Uvedená záruka platíod data předánía převzetídíla.
Záručnídoba _ 60 měsíců:
na výrobky zhotovitele včetněmontáŽe
Záruěnídoba _ 60 měsíců:
na stavebnízapravenivčetnělištování
Záruěnídoba_ 24 měsíců:
na okenníkliky, okenníparapety
(promazáni,seřízeníkování),která vyplývá zpÍirozeného
2. Záruka se nevztahujena běŽnouúdržbu
opotřebenímateriálu,na závady způsobené
násilně,neodbornýmzacházenim,z vyššímoci.
3. objednatelje povinenrek|amovatvady dílapísemněu zhotovite|ebezzbytečného
odkladupo jejich
jak
zjištění.V reklamacibude popsáno,kde se vady nacházejía
se projevujína funkčnosti.Zhotovite|
je povinen oprávněně reklamovanévady odstranitbezplatněve lhůtědohodnutés objednatelemnebo
s nástupemdo l0 dnůod písemné
výzvy.
4. Záručnípodmínkyse řídíreklamačním
řádem firmy PLASTIKOV, s. ť.o.' kteý je přílohoutéto
Smlouvy a tvoříjejí nedílnousoučást.
5. Případnéreklamacezasílejtepísemněna servis@plastikov.cz.

VI. Ostatníujednání
l. objednate|se zavazuje,Že poskytne zhotoviteli veškeroupotřebnou součinnostk provedenídí|a.
V rámci tétopovinnosti se zejménazavazuje, Že bezp|atněposkytne v přizemí budovy uzamykatelné
prostory pro účelymontáŽedílapro uloŽenínáŤadía materiálu.
2. objednatel poskytne zhotoviteli k provedenímontáŽebezplatně soc. zařízenía elektřinu (230v).
3. objednatel bezplatně po dobu v|astnímontéLŽe
oken dává souhlas zhotoviteli s umístěnímpropagační
tabulena fasádudomu.
4. Zhotovite| se zavazuje, Že bude s nejvyššípeělivostí uŽívatposkýnuté prostory a bude dbát na
dodržování
všechbezpečnostních
a požárníchopatření.
5. objednatel se zavazuje,že nájemníci'návštěvnícia uživate|é
díla budou
objektu,po dobu montéůe
respektovata dodržovatveškerábezpečnostní
opatřeníuěiněnázhotovitelema řídit sejeho pokyny.
6. Zhotovitel bude před nástupemna montážinformovat vlastníkyo harmonogramuprací, montáŽním
postupua opatřeních,kterévedou k bezproblémové
qýměně prvků.

/

7' Vlastník objektu si na svénáklady a dle svéhowáŽeni zajistí zabezpeěenímístností,přikrytí náby,tku
podlahovychkrýin, koberců(např. ochranoufolií _ kartony).Zhotovitel doporučujepo dobu rea|izace
přítomnostvlastníka objektu.S ohledemna prováděnímontáŽníchprací'je zapotřebi zachovatvolný
přístupk oknu v šířicca l '5 m.
8 . objednatelse zavazuje'Že v den celkovéhopředánídíla,se dostavík předáníapŤevzetídí|a.
9 . Nebezpečíškody na qýrobcíchpřecházína vlastníky a objednatelejiŽ jejich převzetímpři předání
(třídách'kanceláří,atd.).
v jednot|ivýchmístnostech
l0. V případědodatečné
montáŽedoplňkůk oknům'jako jsou Ža|uzieinteriérové
i exteriérové,
sítěproti
hmyzu, rolety předokenníi nadokenníje nutné,aby dodavatelskáfirma těchtodoplňků,měla osvědčení
o odbornézpůsobilostik prováděnítěchto montážníchprací od výrobce otvoroqých prvků (okna,
balkónovédveře, vchodovédveře), ktery týo prvky vyrobil a dodával. Pokud dojde k porušení
tohoto
ustanovení, ztrácí objednatel záruku na dodané otvorové prvky, u kterych byly týo doplňky
namontovány firmou bez přís|ušné
odbornézpůsobilosti.odbornou způsobilostje povinna doložit
montážnífirma před započetímmontáže.Dok|ad o odbornézpůsobilostivydává pouze qýrobce daných
otvoroqýchprvků,v tomto případěPLASTIKOV, s.r.o.
ll.Smluvní strany se dohodly' Že veškerépřípadnéspory vzniklé zprávních vztahůzaloženýchtouto
smlouvu o dílo,včetněsporu týkajícíchse náhrady škody,budou řešenypřednostnědohodou.Pokud k
dohoděnedojde,pak soudnícestou.
12.Písemnostise doručujíbud' osobně nebo poštou.osobně je písemnostdoručena,jestliže adresát
převzetípísemnostipísemněpotvrdí.Doručenípísemnostipoštouje splněno,jakmile poštapísemnost
protožeadresátdoručení
písemnostiodmítl'
doručínebojakmile ji vrátíodesílatelijako nedoručitelnou'
případněsi písemnostnevyzvedl,aěkoliv k tomu by| vyzván.
|3.Zhotovitel nebude vprodlení se zahájenímmontážea předáním díla pokud vlivem povětrnostních
podmínek(trvalá teplota pod -8.C) nebudemožnozačítmontáŽ,připadně v ní pokračovat.o tuto dobu
se prodluŽujetermínpředánídíla.
l4. Zhotovite|nebudev prod|ení,pokud se předánídílaopozdíz důvodupožadavků
objednatelena změny
tétosmlouvy o dílo (změna rozměrů,provedeníatd.).V tomto případěse dohodnutýtermínpředání
díla posune o dobu, kterou zhotovitel nutně potřebuje k realizaci těchto změn. Pokud tato situace
nastane,zavazuje se objednateluhradit zhotoviteli případnévíce náklady spojenés realizacítěchto
změn.
15.Pokud dojde k prodlenís předáním dí|aze strany zhotovitele' sjednává se pro tento případ smluvní
pokutave vyši 0,05 yo z ceny di|azakůdý den prodlení.
16.Tato smlouva nabývá platnosti okamžikempodpisu obou smluvních stran. otázky touto smlouvou
neupravené
se řídípříslušnýmiustanovenímiobchodníhozákoníku.
l7. Smluvnístranyse vzájemnědohodly,žetuto smlouvuje moŽnéměnit pouze písemněformou dodatků.
l8. Smlouvaje vyhotovenave dvou originálníchvyhotoveních.
l9. obě smluvnístranypo pečlivémpřečtení
že všechnajejí ustanovenípovažují
tétosmlouvy prohlašují,
za závazná, jakož i skutečnost,Že ji uzavírajísvobodně a vážně, bez jakýchkoliv výhrad k jejímu
připojujínížesvépodpisy.
obsahu.Na důkaztétoskutečnosti
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