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SMLOUVA O DÍLO c. 3/2013/MŠ
uzavrená podle §536 a následujících Obchodního zákoníku

I.

Smluvní strany

Objednatel:
Mesto Neratovice
Kojetická 1028
277 11Neratovice
Smluvní zástupce:
IC:
Kontaktní osoba:

Mgr. Lenka Mrzílková
237 108
Milada Flícková, MŠ Harmonie, p.o.

Zhotovitel:
Makra Didakta
Drahelická 162
Nymburk - Drahelice 288 02
IC:
27916758
DIC:
CZ27916758
bankovní spojení:

CSOB Praha
císlo úctu: 259 758 881/0300
r.císlo: 591217/0660

II.

Predmet díla

Predmetemplnenízakázkyje " Nákup a instalace nábytku do trídy MŠ". Bude dodáno a instalováno
41 kusu nábytku.

III.

Termín a místo plnení

Termín zahájení díla: 7. 11. 2013
Ukoncení a predání díla: nejpozdeji do 15. 12.2013
Místo dodání: MŠ Berušky, Ke Kolonii 120, 277 11Neratovice
Pokud budou v dobe predání na díle viditelné vady, k predání a prevzetí díla dojde až po jejich
odstranení. K odstranení prípadných nedodelku nebo vad dojde okamžite, nejdéle však do 10
pracovních dnu. Náklady na odstranení vad nese zhotovitel. Prevzetí díla bude potvrzeno podpisem
dodacích listu.

IV.

Cena díla a platební podmínky

Celková cena díla ciní 47.090 Kc bez DPH tj. 56.978,90 Kc s DPH 21%. Cástka DPH tedy ciní
9.888,90 Kc. Cena za dodávku bude realizována po úplném dodání predmetu zakázky, na základe
vystavené faktury se 14 denní splatností ode dne dorucení zadavateli.
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Zadavatel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.05% z fakturované cástky za každý
zapocatý kalendární den prodlení s termínem splatnosti faktury.
Dodavatel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.05% z ceny dodávky za každý zapocatý
kalendární den prodlení s termínem dodání. Dodavatel se zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši
0.05% z ceny dodávky za každý zapocatý kalendární den prodlení s termínem pro odstranení vady,
dohodnutým v reklamacním rízení.

V.

Záruka, kvalitativní podmínky

Zhotovitel poskytuje záruku na zboží 24 mesícu od predání díla. Záruka spocívá v tom, že
dodavatel zjištené skryté vady, které se projeví v zárucní dobe, bezplatne odstraní v termínu
dohodnutém pri reklamacním rízení. V prípade havarijního stavu, což musí být v reklamaci
výslovne uvedeno, dodavatel nastoupí na jeho odstranení a dohodne termín odstranení nejpozdeji
od 24 hodin od nahlášení.
Dodavatel je povinen v rámci dodání použít pouze takové materiály, zarízení a technologie, jejichž
použití je v CR schváleno a mají osvedcení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologii.
Zjištení nedodržení techto podmínek v prubehu realizace zakázky muže být duvodem pro
odstoupení od smlouvy ze strany zadavatele bez nároku na náhradu škody, která tím dodavateli
vznikla.

VI.

Odstoupení od smlouvy

Zadavatel muže odstoupit od smlouvy v prípade podstatného porušení smlouvy na strane
dodavatele. Za takové podstatné porušení smlouvy ze strany dodavatele se pokládá nedodržení
kvalitativních podmínek dodávky a nezjednání okamžité nápravy ani po písemné výzve zadavatele.

VII.

Prohlášení stran

Dodavatel se zavazuje spolupusobit pri výkonu financní kontroly coby osoba povinná v souladu s
ustanovením §2 písmoe) zákona c.320/2001 Sb., o financní kontrole ve verejné správe.
Obe strany prohlašují, že si smlouvu o dílo sepsanou na základe svobodné vule precetly a s jejím
obsahem souhlasí. Na dukaz toho pripojují své podpisy.
V Neratovicích, dne ....................
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