

Smlouva o dílo …………...
Zhotovitel:
Sídlem:
I :
DI :

A V O S spole nost s ru ením omezeným (spol. s r.o.)
Frýdek-Místek, Ostravská 1556, 738 01
005 75 364
CZ 005 75 364
Zapsáno v OR u KS v Ostrav v oddíle C, vložce 120
Jednajícím Stanislavem Fucimanem, dle plné moci

V zál. technických:
Bankovní spojení:

Stanislav Fuciman
86-5844630267/0100
Komer ní banka Frýdek-Místek
+420 558 645 888
+420 739 309 339

Telefon / fax:
-dále jen zhotovitel
Objednatel:
Jméno, p íjmení:
R. .:.
. OP:.
Adresa:
Mobil:
-

dále jen objednatel

I. Ú el smlouvy
1.

Objednatel má zájem o dodání a montáž výrobk specifikovaných v p íloze . 1 k této smlouv
objednatelem, a to
na adresu:.
v obci:.

2.
3.

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávn n a schopen zajistit realizaci požadavku objednatele.
Vzhledem k uvedenému uzavírají smluvní strany tuto smlouvu, ve které vymezují podmínky vzájemné
spolupráce.

II. P edm t smlouvy

1.
2.

Zhotovitel se zavazuje provést, pro objednatele dílo, spo ívající v dodání a montáži výrobk uvedených
v p íloze . 1 k této smlouv v prostorech uvedených v l. I bod 1 této smlouvy a dále vymezených
v p íloze . 1 k této smlouv .
Objednatel závazek zhotovitele p ijímá a zavazuje se uhradit cenu díla v souladu s touto smlouvou.

III. Harmonogram díla
1.
2.

3.

Objednatel umožní zhotoviteli realizovat dílo do 3 dn ode dne, kdy zhotovitel avizuje svou
p ipravenost provést dodávku a montáž díla.
Zhotovitel se zavazuje dílo provést do 50 dní od uhrazení zálohy dle oddílu IV. objednatelem, pokud
mu bude ze strany objednatele poskytnuta všestranná sou innost a nebude li realizaci bránit zásah vyšší
moci, pov trnostní podmínky, p ípadn jiný zásah nezávislý na v li objednatele. Pokud dojde
k prodlení s realizací díla d sledku práv uvedených skute ností oznámí zhotovitel objednateli nový
termín dokon ení díla.
Budou li v pr b hu realizace díla zjišt ny takové technické skute nosti, které nebyly známy objednateli
p i uzav ení této smlouvy a tyto budou mít vliv na zm nu p vodního technického postupu a p ípadn na
provedenou cenovou kalkulaci díla, oznámí tuto skute nost zhotovitel objednateli díla a navrhne mu
další postup.

IV. Cena díla a její splatnost
1.

2.
3.
4.
5.

Cena díla je stanovena dohodou stran na celkovou ástku ve výši ……….. K .
K cen díla bude p ipo teno DPH 15%, tj. ……… K . Cena díla je stanovena rozpo tem na základ
skute ností zjišt ných zhotovitelem ke dni podpisu této smlouvy, p i emž není vylou ena její zm na
v závislosti na zjišt ních provedených po podpisu této smlouvy, zejména v závislosti na rozdílu ve
vým rách uvedených v p íloze . 1 této smlouvy a skute ných vým rách stavebních výplní zjišt ných
po zam ení zakázky.
Zhotovitelem bude ú tována objednateli záloha na ástku ve výši …………. K v . DPH,
která bude uhrazena objednatelem na ú et zhotovitele nejpozd ji ve lh t 14 dní od podpisu této
smlouvy.
Celková cena díla bude vyú tována fakturou vystavenou zhotovitelem na míst po celkovém dokon ení
a p edání díla, p i emž v této faktu e promítne zhotovitel již uhrazenou zálohovou fakturu.
P i 100% platb p edem bude poskytnuta sleva 3% na okenní výpln .
Pokud dojde do doby p edání díla k zákonné zm n DPH bude tato zm na promítnuta v kone né
fakturaci.

V. V ci ur ené k provád ní díla
1.

Objednatel zajistí následující v ci ur ené k provedení díla:
....................................................................................
....................................................................................
............

2.

Pokud se objednatel opozdí v dodání výše uvedených v cí a tato skute nost se dotkne termínu
dokon ení díla, pak zhotovitel písemn upozorní objednatele, že dílo bude dokon eno pozd ji, p i emž
uvede termín pozd jšího dokon ení díla.

VI. Sankce
1.
2.

V p ípad nedodržení termínu splatnosti ceny díla nebo zálohy je objednatel povinen zhotoviteli uhradit
smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné ástky za každý den prodlení.
V p ípad , že je zhotovitel v prodlení dokon ením díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
za každý den prodlení ve výši 0,05% z kone né ceny díla bez DPH.

VII. Provád ní díla a p edání díla
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

Objednatel je oprávn n kontrolovat provád ní díla.
Zhotovitel je povinen p i provád ní díla dodržovat p íslušné bezpe nostní p edpisy.
Zjistí-li zhotovitel p i provád ní díla skryté p ekážky, upozorní na n objednatele a navrhne mu zm nu
díla, p i emž do dosaženi dohody o zm n díla je zhotovitel oprávn n dílo p erušit. Nedojde li
k dohod o zm n díla v p im ené lh t je oprávn na kterákoliv smluvní strana od smlouvy odstoupit.
Bude-li proti p vodnímu p edpokladu nutno provád t zednické práce v rozsahu v tším než je pouhé
odstran ní starých oken p ípadn , pak bude cena díla zvýšená o cenu materiálu a prací (ceny prací se
sjednávají na 180,-K /hodinu/jednoho pracovníka).
Po namontování (p edání) díla nesmí objednatel s dílem po dobu 24 hodin manipulovat, z d vodu
nutnosti ádného vytvrdnutí PU p ny.
Krycí folie díla slouží pouze k ochran díla p i p eprav a montáži, proto je objednatel povinen
odstranit si folie nejpozd ji do 1 m síce od namontování díla, v opa ném p ípad zhotovitel neru í za
škody zp sobené na díle vlivem p sobení UV zá ení na krycí folie a lepidlo pod ní obsažené.
Porušením t chto technických pokyn ztrácí objednatel právo na uplatn ní vad zboží nebo záruky.
V p ípad , že bude dílo dokon eno a nebude vykazovat vady, pop ípad jen vady drobné, sepíší
smluvní strany zápis o p edání díla (p edávací protokol), ve kterém budou uvedeny vady díla a termín
jejich odstran ní. Drobné vady nebrání p edání díla.
Pokud nebude k datu dokon ení díla toto dokon eno nebo bude vykazovat jiné než drobné vady
upozorní objednatel zhotovitele písemn na nedostatky díla ( vady nebo termín) a vyzve jej k jejich
odstran ní. Po jejich odstran ní sepíší smluvní strany zápis o p edání díla.

VIII. Záruka na dílo a odpov dnost za vady
1.
2.

3.

Zhotovitel poskytuje záruku na dílo provedené dle této smlouvy v trvání 5 let. Záruka se netýká
následujících ástí díla: klik, pant , mechanismy zámk a zámk . Na tyto se vztahuje zákonem daná
záruka 2 roky.
Pro uplatn ní p ípadných odpov dnostních nárok z vad díla p ípadn záruky je povinen provést
objednatel formou písemné reklamace díla, p i emž p i reklamaci uvede íslo této smlouvy, den p edání
díla, který bude vyplývat z p edávacího protokolu a popíše jak se vada díla projevuje, dále uvede
telefonické spojení na svou osobu. Reklamaci je povinen objednatel provést do 3 dn ode dne zjišt ní
vady. Zhotovitel reklamaci prov í a sd lí objednateli své stanovisko k reklamaci.
Reklamaci vad díla nebo uplatn ní záruky je možno provést jen pokud dojde k úhrad plné ceny díla.

IX. Ostatní ujednání
1.

Po provedení díla provede na základ výzvy objednatele zhotovitel 1 x prov ení stavu díla a se ízení
díla, a to nejpozd ji do jednoho roku od p edání díla. Objednatel je povinen o dílo pe ovat - minimáln
jedenkrát ro n promazat veškeré kovové ásti s d razem na pohyblivé ásti kování.

2.
3.
4.

5.

6.

Zhotovitel je oprávn n od této smlouvy odstoupit pokud mu nebude zaplacena zálohová faktura nebo
pokud se nedohodnou s objednatelem na zvýšení ceny díla, které požaduje zhotovitel vzhledem k nov
zjišt ným okolnostem, p ípadn pokud mu neposkytne objednatel požadovanou sou innost.
Dojde li k ukon ení této smlouvy p ed p edáním díla z jakéhokoliv d vodu je povinen objednatel
uhradit zhotoviteli jeho dosavadní náklady zvýšené o sumu 15% z ástky on ch dosavadních náklad
plus DPH.
Vlastnické právo k provád nému dílu náleží zhotoviteli až do zaplacení plné ceny díla v etn DPH a
pro p ípad, že cena díla nebude uhrazena je oprávn n zhotovitel vzít si dílo zp t a se nachází
kdekoliv.Do doby, než se stane objednatel vlastníkem díla, nesmí dílo bez souhlasu zhotovitele zatížit
právem t etí osoby, dílo prodat, p evést i p enechat k užívání t etí osob , p i emž pokud toto poruší má
se za to, že si p isvojil v c(i) sv ené mu objednatelem. Nebezpe í škody na provád ném díle nese, až
do umíst ní výrobk , které budou na základ této smlouvy montovány v prostorech uvedených v i.l
této smlouvy, zhotovitel.
Smluvní strany se dohodly, že objednatel m že od této smlouvy odstoupit nejpozd ji do 3 dn od
podpisu této smlouvy, a to ve smyslu úst. § 497 ob anského zákoníku, pokud zhotoviteli krom
doru ení listiny o odstoupení uhradí rovn ž odstupné ve výši 10% z celkové sjednané ceny díla bez
DPH. Pokud nedojde k úhrad odstupného zhotoviteli ani ve lh t 3 dn ode dne, kdy obdrží zhotovitel
listinu o odstoupení, má se za to, že odstoupení objednatele od smlouvy nebylo platné a závazky
smluvních stran ze smlouvy vyplývající i nadále trvají.
Aplikace t snícího a izola ního systému 3d bude provedena pouze na vyžádání zákazníka, jinak bude
montáž provád na klasicky PUR p nou.

X. Záv re ná ustanovení
1.
2.

3.

Smluvní strany se zavazují vykonat veškeré úkony, jichž je podle této smlouvy, právních p edpis i
z jiného d vodu zapot ebí k tomu, aby došlo k plné realizaci transakcí p edvídaných touto smlouvou, a
to i v p ípadech, kdy to tato smlouva výslovn nezmi uje.
Je-li n které z ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné i stane-li se
takovým v budoucnu, je i bude neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné pouze pro toto ustanovení
a nedotýká se to platnosti a vynutitelnosti ustanoveních ostatních. Smluvní strany se zavazují vadné
ustanovení bezodkladn nahradit ustanovením bezvadným, které v nejvyšší možné mí e bude odpovídat
obsahu a ú elu vadného ustanovení.
Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzav ely na základ vážné a svobodné v le, nikoliv v tísni
i za nápadn nevýhodných podmínek, smlouvu pro etly, jejímu obsahu porozum ly, a na d kaz toho
p ipojují své vlastnoru ní podpisy

Ve Frýdku-Místku dne ……………….

………………………………..
Objednatel

……………………………………..
Zhotovitel

