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sMLoUVA o oílo Č. ztzolll2zs
" dle s 536 a násl' zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku

o dodávce Výměna osvětlení ve 2. patře v hlavní budově
Základni školy lng. M. Plesingera_Božinova Neratovice

1. Úěastníci smlouw

1.1. objednatel: MěstoNeratovice
Zastoupený: Mgr. Lenkou Mrzílkovou, starostkou
Sídlo: Kojetická 1028,277 11 Neratovice
Bankovní spojení. Česká spořitelna, ?.S., Neratovice
Číslo účtu: 27-0460018359/0800
lČ: 00237108
(dále jen objednatel)

1.1. Zhotovitel: Revel Plus,s.r.o.
Zastoupený: lng. Rudolf Libý
Sídlo: B. Němcové 2B9, 277 11 Neratovice
lČ: 261650'15
DlČ: CZ26165o15
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 0465109399/0800
(dále jen zhotovitel)

2. Předmět plnění

2'1' Rozsah prací:

. Výměna 62 ks zářivkových svítidel _ pouŽít zářivkové svítidlo 2x28, zdroj TSW s el.
předřadníkem, optický systém kategorie C2 z vysoce leštěného hliníku. Trubice zářivková 28w1840 - 30 ks. PHE svítidel. PHE zdrojŮ. DemontáŽ stávajícího osvětlení, odvoz, ekologická likvidace. oprava omítky, malba. Zajištění vývodŮ, přepoje, úprava trasy, rozvodu. Doprava osob a materiálu. Revizní zpráva, měření intenzity osvětlení. Celkový Úklid prostor dotčených prací

2'2' Zhotovitel odevzdá a objednatel převezme dílo na základě odsouhlasení provedených prací.
2.3' o předání a převzetí díla bude sepsán zápis.
2.4. objednatel se zavazuje, Že dokončené dílo bez závad a nedodělků převezme a zaplaÍí za

jeho zhotovení dohodnutou cenu.

3' Místo plnění

3.'1 . Prosto ry Základní školy l ng. M. Plesingera-BoŽinova Neratovice



4. Termín plnění

4.1' Dílo bude dokončeno do 31.7 . 2015, přesný termín provádění prací na základě dohody
se správcem školy.

5. Cena. placení a splatnost fakturu

5.1. Cena díla je ve smyslu cenové nabídky zhotovitele z 12' 5.2015

91 431,- Kč včetně 21o/o DPH
(slovy Devadesátjedentis ícčtyřistatřicetjed na koru n a českých )

5'2. Cena díla je konečná a nemůŽe být překročena.
5.3. objednatel zaplatí do čtmácti dnů od podepsání smluv zálohu ve výši do 50% z cenY díla na

Úcet zhotovitele, pokud zhotovitel bude zálohu chtít a předá zálohovou fakturu'
5.4' Faktura musí obsahovat všechny náleŽitosti odpovídající zákonu o Účetnictví. Součástí

faktury bude poloŽkový rozpočet.
5'5' Splatnost faktury je 20 dnů.
5.6. Zaplacením faktur se rozumí odepsánífakturované částky z Účtu objednatele.
5.7. Bankovnívýlohy si platí kaŽdá strana sama.

6. Záruka

6.'1. Zhotovitel ručí objednavateli za provedené práce - rozvody 36 měsíců a 24 měsíců na
dodávky a montáŽ svítidel od data převzetí díla.

6.2' Zhotovitel odstraní případné závady neprodleně po telefonickém oznámení zjištěných vad
díla objednatelem.

7. Zvláštní uiednání

7 '1. objednatel zajistí pro zhotovitele.
. el. proud 220V. zdroj vody

7 '2. V případě, Že nastanou okolnosti, které zabrání zhotoviteli v pokracování prací, bude o této
skutečnosti neprod leně i nform ovat objed natele'

7.3. Zhotovitel se zavazuje udrŽovat na pracovišti pořádek a čistotu.
7 '4' Zhotovitelje povinen na vlastní náklady ve smyslu příslušných právních předpisů odstranit a

řádně zlikvidovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.



I

a. Smluvní pokuta

8.'1 . Smluvní strany se zavazu1í zaplatit oprávněné straně tyto smluvní pokuty:

8.1.1. Za prodlenízhotovitele se splněním sjednané doby pro provedení díla smluvní pokutu ve
výši 0,05% z ceny díla za kaŽdý započatý den prodlení.

8'1'2' Za prodlení objednatele se zaplacením ceny za provedené dílo smluvní pokutu ve výši
0,05% z fakturované cástky, zakaždý započatý den prodlení.

8.1.3. Za nesplnění termínu odstranění vad a nedodělků podle výsledku přejímacího řízení se
sjednává pokuta ve výši 500,- Kč zakaŽdý započatý den prodlení.
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Závěrečná ustanovení

Tato smlouva mŮŽe být měněna pouze vzájemně odsouhlasenými písemnými dodatky, na
jejichŽ znění se obě smluvní strany dohodnou.
Případné rozpory budou obě smluvní strany řešit dohodou. V případě' Že nebude dohoda
moŽná, budou tyto spory řešeny soudně.
Smlouva je vyhotovena Ve třech stejnopisech, znichž objednatel obdrŽí dvě vyhotovení a
zhotovitel obdrŽí jedno vyhotovení.
obě smluvní strany souhlasí dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu
k informacím v platném znění se zveřejněním této smlouvy.
Smluvní strany prohlaŠují, Že si tuto smlouvu přecetly, s jejím celým obsahem souhlasí,
smlouvu neuzavírají v tísni ani zajednostranně nevýhodných podmínek.
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