
Smlouva o dílo

o dodávce a montáži

I.

Smluvní stranv

Objednavatel: Městská část Praha — Velká Chuchle '

U Skály 262/2, Praha — Velká Chuchle 15900

Mgr. Lenka Felix, starostka

Osoba oprávněná jednat za zadavatele:

Pavla Machánková — kontaktní osoba

IČ: 00231185

DIČ: CZ00231185

Zhotovitel: KLIMASTAR servis s.r.o.

Pírkova 5

280 02 Kolín VI.

IČ: 06661149

DIČ: CZO6661149

Bankovní spojení:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 285345

Zastoupení : Václav Jeník — jednatel společnosti

II.

Předmět a rozsah díla

Předmětem smlouvy je dodávka a montáž klimatizačních jednotek pro 5 kanceláří (dále jen

„dílo“). Odvod kondenzátu samospádem.

Dle cenové nabídky č. 1/2020/Mach. ze dne 11.06.2020.

111.

Misto plnění

Místem plnění díla je na adrese:

Budova úřadu městské části Praha - Velká Chuchle

IV.

Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v průběhu měsíce července a srpna 2020 V pracovních

dnech.
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V.

Cena díla a platební podmínky

Cena za dílo činí 158.634 Kč bez DPH. Objednatel prohlašuje, že je plátcem DPH a vztahuje

se na něj v tomto případě režim přenesené daňové povinnosti dle š92e zákona o DPH.

Po předání a převzetí díla je zhotovitel oprávněn provést fakturaci. Splatnost faktury je

stanovena na 21 dnů od jejich průkazného doručení objednateli. Dodavatel je povinen k

fakturám přikládat oboustranně odsouhlasený písemný protokol o předání a převzetí díla a

písemný soupis provedených prací a dodávek.

VI.

Předání díla

Zhotovitel splní svůj závazek řádným provedením díla a jeho předáním objednavateli bez

závad a nedodělků bránících řádnému a bezpečnému provozu díla. Předání díla bude na

základě předávacího protokolu, který podepíší účastníci této smlouvy.

VII.

Porušení smluvních podmínek

Zhotovitel v'éradi objednateli pokutu za nesplnění termínu odevzdání díla ve výši 0,05% Z

celkové ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.

Bude-li objednavatel v prodlení s plněním peněžitého závazku — úhrada faktury - má

zhotovitel právo na úroky z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky za kalendářní den

prodlení.

VIII.

Záruční lhůta

Zhotovitel poskytuje objednavateli záruku v délce 36 měsíců.

Záruční lhůta začíná běžet dnem podepsání předávacího protokolu.

Doporučujeme objednat 1 x ročně placenou servisní prohlídky.

Servis 2.200,-Kč, chemie 500,-Kč, cestovné 280,-Kč/hodina pracovník IS,-Kč/1km, ceny jsou

bez DPH.

IX.

Přechod vlastnického práva

Vlastnictví díla přechází na objednavatele dnem úhrady celkové ceny díla.
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X.

Závěrečná ustanovení

Tato smlouva vstupuje v platnost a je účinná okamžikem podpisu obou smluvních stran.

Smlouva jc vyhotovena ve dvou výtiscích, každý má platnost originálu. Každá ze smluvních

stran obdrží po jednom výtisku.

Nezbytnou součástí této smlouvy je nabídka č. 1/2020/Mach. ze dne 11.06.2020.

V Kolíně dne 24.06.2020

KLIMASTAR serws s.

Pe'rkova 5

280 02 Kolín w

IČO: 066 Bt 149 DIC: (320666114

Tei.:321714 294

E-mail info©k|lmaslancz

......................................

KLll\ 'ASTAR servis sro

Václav Jeníšz — jednatel společnosti

Zhotovitel

   

  

.......
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................

Ve Velké Chuchli

  MČ Praha _ Velká Chuchle

Mgr. Lenka Felix, starostka

Objednatel


