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SMLOUVA 0 PILO NA ZHOTOVENI PRACÍ
uzavřená dle ustanovení § 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi smluvními stranami.
1.

Objednatel: Město Břeclav
Náměstí T. G. M. 3
690 81 Břeclav
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: MUDr. Oldřich Ryšavý, starosta
města
IČ: 00283061
DIČ: CZ00283061

2.

Zhotovitel:

LUNA PROGRESS s.r.o., Zdenice 40, 384 01 Nebahovy,
zastoupená spolumajitelem Janem Ludačkou
IČ: 28080602
DIČ: CZ28080602
Bankovní spojení: GEMB Prachatice, č. ú. : 186498926/0600

Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele: výrobu, dopravu a montáž herních
prvků včetně hloubkově tlakové impregnace níže uvedených herních prvků na „Dětské
hřiště v MŠ Slovácká, Břeclav".
Herní prvky:
a) 222 - V2_L1_SBP do 1 metru - multifunkční 2-věžová sestava se střechami s lezeckými prvky
a skluzavkou.
II.
Dodací lhůta, předání a převzetí díla
1. Zhotovitel se zavazuje kompletně dokončit práce specifikované v článku I,
do 14.07.2012.
2. Závazek na zhotovení díla je splněn jeho dokončením bez zjevných nedodělků a
předáním díla objednateli.
3. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu přechází na objednatele až jeho úplným
zaplacením.
4. Nebezpečí škody na celém díle přechází na objednatele v okamžiku podpisu zápisu o
předání a převzetí díla.
III.
Cena díla
Smluvní strany se dohodly dle ustanovení zákona č. 526/90 Sb. o cenách, v platném znění,
na ceně díla, dle rozsahu uvedeného v či. I této smlouvy a v souladu s přílohou č. 1 (cenová
nabídka předložena v rámci výběrového řízení) této smlouvy, ve výši:
Cena celkem bez DPH
DPH 20%
CENA CELKEM VČETNĚ DPH
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93 030,- Kč
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iv.

Platební podmínky a fakturace

í. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla na základě vystavené faktury do 30
dnů od obdržení faktury.
2. Konečná faktura bude vystavena po dodání a montáži herních prvků a objednatel může
v případě zjištění vad a nedodělků, u této faktury uplatnit vůči zhotoviteli pozastávku
až do výše 10% z dohodnuté ceny, do doby odstranění vad a nedodělků.
V.
Záruka na jakost.
1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí
díla objednateli. Záruka se nevztahuje na závady způsobené hrubým mechanickým
poškozením, provozem v extremních podmínkách.
2. Zhotovitel je povinen provést realizaci díla v souladu s normou ČSN EN 1176, o čemž
předá objednateli po ukončení a předání díla příslušné dokumenty - prohlášení o shodě.
VI.
Majetkové sankce
1. V případě nesplnění termínu dokončení díla z viny zhotovitele j e tento povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení.
2. Při nesplnění realizace platby objednatele je tento povinen uhradit zhotoviteli 0,05% za
každý den prodlení.
VII.
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy, mezi stranami z této smlouvy, se řídí
zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění.
2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze písemně se souhlasem obou
smluvních stran.
3. Tato smlouva byla sepsána podle pravé a svobodné vůle smluvních stran, ve čtyřech
vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má platnost originálu.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem smlouvy oběma smluvními stranami.

V Břeclavi, dne: A ty. c

Ve Zdenicích, dne:

43.G.LtfJJ
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MUDr. Oldřich Ryšavý
V zastoupení
. Jaroslav Parolek
mlstostarosta
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Jan Ludačka - jednatel

