Smlouva o dílo na zhotovení věci
uzavřená podle §536 a násl. obchodního zákoníku
mezi

Zadavatel: Základní škola Chrastava,náměstí 1.máje 228,okres Liberecpříspěvková organizace
IČ :
72741643
Adresa:
náměstí 1.máje 228,463 31 Chrastava
Osoba oprávněná jednat: Mgr.Aleš Trpišovský
Kontaktní osoba: Renata Hradcová
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Chrastava
Číslo účtu:
0986050329/0800
a
Zhotovitelem: Hilbert Interiéry s.r.o
Se sídlem:
735 71 Dětmarovice 1262
IČ:
286 61 133
DIČ:
CZ28661133
Tel./fax: 602 714 293, 596 315 813
Bankovní spojení: FIO banka Karviná
Č.účtu: 2700192196/2010
Osoba oprávněná jednat: Jiří Hilbert
Zástupce ve věcech smluvních : Světlana Hilbertová
Zástupce ve věcech technických: Jiří Hilbert
I.
Výchozí podklady a údaje
1. Podkladem k uzavření smlouvy je cenový návrh, který je nedílnou
součástí návrhu smlouvy o dílo.
2. Výchozí údaje:
a) Název akce: „Nábytek do počítačové učebny“
Místo plnění: Základní škola Chrastava, náměstí 1.máje 228,463 31
Chrastava, budova ve Školní 381,463 31 Chrastava
b)

Termín zahájení plnění: od podpisu smlouvy
Termín ukončení plnění : maximálně do 25.1.2013

II.
Předmět plnění
1. Předmětem zakázky je nábytek do počítačové učebny dle přiloženého
položkového rozpočtu.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí.
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- označení předmětu smlouvy
- razítko a podpis oprávněné osoby
4. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je
zadavatel oprávněn vrátit ji do data splatnosti zhotoviteli s tím že zhotovitel je
povinen fakturu doplnit či opravit. Lhůta splatnosti se tím přeruší a nová lhůta
splatnosti začne běžet doručením opravené faktury zadavateli.
5. Způsob zaplacení řádně ukončeného a předaného díla objednatelem: převodním
příkazem se splatností 15 dní ode dne doručení
VI.
1. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat obecně závazné podmínky
kvality vycházející ze závazných platných norem a předpisů a pokynů
objednavatele.
2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy stanovující kvalitativní a kvantitativní
rozsah díla.
VII.
Záruční doba – odpovědnost za vady
1. Z Prodávající se zavazuje, že předané zboží bude prosté jakýchkoli vad a bude mít
vlastnosti dle této smlouvy, obecně závazných právních předpisů a norem a
vlastnosti v první jakosti kvality provedení.
2. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má zboží v době jeho
předání kupujícímu a dále za ty vady, které se na zboží vyskytnou v záruční době.
Zhotovitel neodpovídá za vady a nedodělky, které byly po převzetí způsobeny
zadavatelem, neoprávněným zásahem třetí osoby či neodvratitelnými událostmi.
3. Záruční doba počíná běžet ode dne převzetí díla zadavatelem.
Záruka na nábytkové vybavení - 36 měsíců
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla zjištěné v záruční době má
zadavatel právo požadovat a zhotovitel povinnost vadu odstranit. Po dobu opravy
se staví běh záruční doby.
5. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad předmětu smlouvy
do 5-ti dnů od uplatnění oprávněné reklamace a vady bezplatně odstranit v co
nejkratší možné lhůtě.
6. Zadavatel je povinen reklamaci vady sdělit zhotoviteli písemně, e-mailem
nebo telefonicky s technickým popisem vady
VIII.
Podmínky provedení díla
1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na vlastní nebezpečí.
2. Zadavatel poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost k provedení díla.
6. Zadavatel se zavazuje předat pracoviště vyklizené tak, aby zhotovitel na něm
mohl začít pracovat v termínu dle I bod 2 písm. b) této smlouvy.
3. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady hlídání montážního pracoviště. Na
pracoviště mohou vstupovat pouze pověření pracovníci zhotovitele.
4. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění díla za pořádek a čistotu na pracovišti,
BOZP a PO.
5. Náklady na provoz, údržbu a vyklizení pracoviště jsou součástí smluvní ceny.
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu svých zaměstnanců.
7. Zadavatel zabezpečí pro zhotovitele možnost napojení k odběru el.energie, vody,
apod..
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IX.
Smluvní pokuty
1. Nástup na odstranění závady nejpozději do 5 dní od data nahlášení reklamacepokud nedojde k jiné dohodě s kupujícím. V případě ,že tak prodávající neučiní je
povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den
prodlení.
2. Pokud zadavatel neuhradí fakturu v dohodnuté výši či termínu splatnosti, je
povinen uhradit zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0, 05% z dlužné částky za
každý den prodlení, právo na náhradu škody tím není dotčeno.
3. Pokud zhotovitel nedodrží termín dokončení předmětu smlouvy stanovený v čl.3 ,
je povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý den
prodlení. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.
4. Zadavatel bude oprávněn započíst smluvní pokutu,na kterou mu vznikne nárok
z faktury uchazeče.
X.
Ukončení smluvního vztahu
1. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.
2. Kterákoliv strana je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě podstatného
porušení smlouvy. Podstatným porušením smlouvy se rozumí prodlení v termínech
plnění o více než 5 dní a prodlení se zaplacením díla. Zákonné důvody odstoupení
od smlouvy tím nejsou dotčeny. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno
písemně, jinak je neplatné.
3. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně.
XI.
Ostatní ujednání
1. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla s odbornou péčí.
2. Zhotovitel se zavazuje informovat objednavatele o stavu rozpracovanosti díla dle
potřeby.
XII.
Další podmínky pro plnění zakázky
1. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění této veřejné zakázky
2. Maximální nabídková cena nemůže být převýšena. Pokud nabídková cena nabídky
překročí uvedenou maximální cenu v popisu zakázky, bude uchazeč vyřazen
z dalšího hodnocení
3. Zadavatel požaduje, aby mu uchazeč po dobu,kdy je vázán nabídkou,ohlásil
neprodleně,nejpozději však do 7 dnů změny,které se dotýkají údajů uvedených ve
výpisu z obchodního rejstříku(popř. jiné evidence,v níž je uchazeč
zapsán),případně jiné skutečnosti,které mají vliv na účast uchazeče v tomto
výběrovém řízení
4. Zadavatel si vyhrazuje podmínku podané nabídky nevracet
5. Zadavatel si vyhrazuje v souladu s §77 zákona 137/2006 Sb. právo vyžádat od
uchazeče písemné zdůvodnění případné mimořádné nízké nabídkové ceny
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