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t

DÍto č.1óMK0056

uzavřená ve smyslu $ 258ó a násl. zákon:a č.89 - 20l2sb. občanského zákoníku,
v Praze ďne:7.6.2016 mezi

ZHOTOVITELEM:

MK-oknao spol. s r.o.

se síďem: Božanovská 884/10, 193 00 Praha 9, Horní Počernice

IČ:27403629
DIČ: CZ27403629

Společnost zastoupena

:

Milanem Kovóřem

-

jednatel

čísloúčtu:7737777 / 5500, peněŽní ústav: Raitfeisenbank - Praha g
Společnost je zapséna v obchodním rejstříku vedeném Městslcým soudem v Praze v oddíle C' vložka č' 115899

OBJEDNATEI,EM:
název:Obec
adresa: Na

Radonice

SMle 185,250 73 Radonice

IC:00240681
osoba oprávněná k převzetí díla: pan Hruška,
I. Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je doďívka amontážZrotovitelem dodaných otvoroých qýplní (oken
a dveří)
v rozsahu závazné objednávky objednatele dle aktuální cenové nabídky, a to včetně prijlusensivi.
Zhotovitel
potwzuje, že byl seznámen s rozsahem a povahou díla a jsou mu známy veškerépodmínky jeh rea|izacepodle
o
této
smlouvy, přičemž disponuje všemi znalostmi a v-foobními kapacitami pro realizici dtla nezuytnymi.
objednatel prohlašuje, že závazné rozměry objednávanýcň oworoých \^ýplní
4iste.re po zaměření
na odpovědnost Zhotovitele jsou zachyceny v přísluŠnécenové nabídce č. GMA0012 E ze diez8.6.2dt6,
takto
nedílnésoučásti této smlouvy. Veškerédohody ýkajícíse změn mohou bý učiněny
písemnou formou,
ýlučně
jinak platí zazávazné rozměry uvedené v cenové nabídce atechnické dokumentaci.
Vychrázili specifikace díla uvedená v cenové nabídce ze závazné stavební dokumentace nebo schváleného
projektu pro stavební povolení' je nedílnou součástí této smlouvy také jedno paré dokumentace, která
sloužila
jako podklad pro \ypracování cenové nabídky. Její neodevzdiíní só povazuje zá
neposkyrnutí součinnosti
objednatele se všemi důsledky z toho plynoucími.

l.

2.
3.

l.

II. Cena díla a způsob její úhrady
Cena díla byla Stanovena na základě dohody Zhotovitele a objednatele v souladu

cenovou nabídkou takto :
Cena bez DPH: 44.39 1,- Kč,

s aktuální

21%óDPH:9.322,-Kč

Celkem k nlatbě vč. DPH 53.713._Kč.
Způsob úfuady ceny za dílo:
ziúoba: nepoŽadována

a)
b)

doplatek: ve

qfši 53.713,- splatný

nazitk]tadě vystavení daňového dokladu po předání díla.

2.
Nebude_li v odstavci 1 ujednáno jinak, je objednatel povinen uhradit Zhotoviteli dohodnutou cenu za dílo
prosťednictvím faktur vystavených Zhotovitelem s domluven;fun datem splatnosti např.14 dnů. Je_li
fakfura
lystavena v souladu s příslušnými právními předpisy, odeprení jejího přijetí nebo její neáoručenínemá
za následek
jakýkoli odklad platby. ZaÍádně doručenou fakturu se povafuje faktura ósobně preáaná
nebo odeslaná na adresu
objednatele; v pochybnostech ýkajícíchse doručenífakrury platí, žek řádnému doručenífaktrrry došlo
uplynutím
lhůty 3 dnů ode dne jejího doporučeného odeslríní na adresu
ýše uvedeného bydliště objednateie' rro piípad
prodlení objednatele súhradou fakhrr řádně vystavených vsouladu stímtoustanovenímsesjednaváurokz
prodlení ve

3.

ýŠi0,05

vo

z

ďlužné částky denně.

Řadnou úhradou se rozumí připsání fakturované částky ve prospěch příslušnéhobankovního účtu

Zhotovitele specifikovaného na faktďe; to neplatí, je-li úhrada fakfury realizována v hotovosti na pobočkách.
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4.

objednatel bere na vědomí povinnost Zhotovitele vypočítat sazbu DPH v souladu s aktrrálně
účinnýmzákonem o dani z přidané hodnoty, v důsledku čehoŽ můŽe při ťakturaci dojít k odpovídajícímu
zaokrouhlení celkové částky.

III. Doba plnění
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo okamžikem řádného ukončenívšech prací naniŽe dohodnutém místě:

.

Na Sldle 185,250 73 Radonice

Tenrrín montážs:18,7-29.7.2a16' přesný termfu domluvíme telefonicky s časovým předstihem

Iv. Odpovědnostzavaďy dÍla v záručnídobě
Zhotovitel poskýuje na všechny dodávané a zároveŤ montované otvorové rnÍplně objednateli záruku v
détce 60 měsícůa na montiížtía zednické práce záruku v délce 36 měsíců. Na otvorové vyplně bez montáže je
zěnlka24 měsíců.Záruka počínáplynout vŽdy od okamžiku předání díla podle ust' Čt. VII této smlouvy. Záručni
lhůta na dodávku příslušenstvínevyrobeného Zhotovitelem (např. žaluzie, rolety, sitě proti hmyzu apod.), se

1'

poskýuje na dobu 24 měsíců.

2.

objedna1el je povinen uplatnit právaz odpovědnostizavaďy díla zjištěné v záručni době písemnou formou
přímo u Zhotovitele, ktery řádně uplatněné vady bezplatrrě odstraní ve lhůtě 30 dnů. objednatelposkýne
k odstranění vad veškerou nutnou součinnost. Nestanoví_li tato smlouvajinak, řídíse uplatňování a odstraňování
vad v záručnídobě ,,Záručnimi podmínkami a reklamačním řádem společnosti MK-okna' spol. s r.o. pro plastové
otvorové vyplně ajejich příslušenství",jejichŽ aktuální textje k dispozici na všech obchodních zastoupeních a
prodejních místech Zhotovitele.
Zhotovitel neodpovídá objednateli za vady a nedodělky díla, které byly po řádném převzetí způsobeny
objednatelem, řetími osobami anebo neodwatitelnými událostmi'
Nestanovili tato smlouva jinak, je objednatel povinen pečovat o otvorové vyplně v souladu s aktuálním
návodem k ú&žběplastoqých prvlcu, kteý je k dispozici na všech obchodních zastoupeních a prodejních místech
Zhotovitele.
Reklamace azitruka se nevztahuje na opotřebení oken, dveří a doplňkri způsobenéjejich obvyklým
užíváním.okna i dveře jsou předána seřízená a plně funkční.Jejich dalšíseřízeni je zpoplatněno dle ceníku

3.

4.

5.

společnosti MK-okna s.r.o..

l.

V. Povinnosti Objednatele

objednatel poskytrre Zhotoviteli veškerou součinnost nezbybrou k provedení ďila, zejména umoŽní přístup
na stavbu, zajistí termín pro montiíža připravenost stavby k montaŽi.
objednatel se zavazuje zajistit dodrženíroaněrů pro morrtáž otvoroqých vyplní a příslušenstvi dle závazné
cenové nabídky, popř. dle stavební dokumentace nebo schváleného projektu pro stavební povolení, dále zajištění
přístupu k příslušnénemovitosti arovněŽ i možnost napojení na elektrickou síť.

2.

VI. Povinnosti Zhotovitele
Zhotovitelje povinen dodržovat při realizaci díla veškeré právní předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a protipožámí předpisy, jakoŽ i postupovat s řadnou odbornou péčía dodržovat všechny

l.

technické nofiny (cSN) a doporučené postupy'
2.
Zhotovitel provede jednotlivé dodávky otvorov,ých vyplní včetně příslušenstvía jejich montáŽ najednou a
plynule, umoárí-li to konkréÍrípodmínky na místě realizace díla.
Zhotovitel se dále zavazvje křádnému vyplnění montáŽníholisfu, resp. stavebního deníku, akaždý
3.
den jej předkládat k podpisu objednateli; v pochybnostech se má zato, že za objednatele můŽe být k plnění této
povinnosti oprávněn zaměstnanec nebo smluvní partner, popřípadě osoba autorizovaná podle zvláštních
předpisů.

4.

PŤevzetí konkrétnínemovitosti (stavby) krealizaci díla bude nazákladě výslovné dohody smluvních stran
realizoviáno rnýhradně písemn;fm zápisem v montážním listu vedeném Zhotovitelem, ktery podepíšíosoby
oprávněnéjednatjménem smluvních stran. JdeJi o novostavbu nebo o takovou stavbu, pro niŽ příslušný právní
předpis určuje povinnost vést stavební deník' musí bý převzetí zamamenáno stejnou formou i ve stavebním deníku.
5.
Řádně potrzené (akceptované) zámamy ve stavebním deníku tykajicíse upřesnění jednotliqých
poŽadavků na realizaci díla, termínu a podobně se povaŽuji za písemnou zm'ěnu této smlouvy'

1.

VTl. Předání díla

Provedené dílo bude objednateli přediíno na z{lkladě písemného předávacího protokolu, který podepíší
osoby oprávněné jednat jménem Zhotovilele a objednatele; písemný zápis můžemít i formu několika dílčích
předávacích protokolů.V přediívacím protokolu budou uvedeny eventuálrrí drobné vady a nedodělky nebránící
řádnému užIvánt díla spolu s uvedením termÍnu jejich odstranění.
1
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brránící jeho užíváník účelu,pro kter'ý je určeno, je objednatel oprávněn dílo od
Zhotovitele nepřevzít; objednatel však můžeptevzit dílo s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě, v

2.

MáJi dílo vady

souhrnu nebo ve spojení s jinými nebrání řádnému uŽívárn ďila.

3.

Bezdůvodn;.Ímodmítnutímpodpisu předávacího protokolu, ačkoli je dílo jako celek způsobilé

1.

YIII. Smluvní pokuty
Propřípad prodlení objednatele súhradou faktur vystavených a doručených vsouladu sust. čl. il

k řádnému uŽivání, se zak|áďá nevywatitelná domněnka oprávněnosti fakturace Zhotovitele zatádné provedení díla.
odmítnutípÍevzeti díla má dál'e za následek nemoŽrost uplatnění záručních vad díla v souladu s ust' čl. IV odst. 2
této smlouvy.

této smlouvy se smluvní strgny dohodly, že Zhotoviteli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty ve v'ýši 0,a5 oÁ
z konkrétníneuhrazené částky zakaŽdý izapočaý den prodlení.
Dojde-li kprodlení Zhotovitele stermínem dokončenídíl4 dohodly se smluvní strany, že
objednateli vznikne právo na zap|acení smluvní pokuty ve ýši 0'05 % z dohodnuté ceny nedokončené části dilraza
kaŽdý i započatý den prodlení.

2.

3.
Zap|acenímjakékoli smluvní pokuty podle této smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody
vmiklé porušenímpovinnosti zajištěné smluvní pokutou.
fX. ostatní ujednání
Bude-li porušen dohodnuý termín připravenosti nemovitosti (stavby) ze Strany objednatele, montáž

l.

se bez
dalšíhoodkládá o dobu, která je nutná pro potwzení nového termínu ze strany Zhotovitele.
obě smluvní strany se dále dohodly na tom, Že Zhotovitel nebude v prodlení s montážípo dobu' kdy
vlivempovětrnostních podmÍnek (teploty niŽšínež -l0 stupňů Celsia) nebylo možno montáŽ začítanebo v
jižzahájenémontážipolaačovat;o dobu nemožnosti realizacemontáže se prodlužuje konečný termín rcalizace ďila
a objednateli nevmiká právo na smluvní pokutu.
Jestliže objednatel výslovně požaduje po Zhotoviteli přerušení realizace již započatéÍtoďila (např. z
důvodu odstoupení objednatele od této smlouvy nebo kvůli dodržení jiných termínůstavebních prací), zavazuje se
objednate1 formou podpisu předávacího protokolu podle ust. čl. VII této smlouvy pÍevzítod Zhotovitele
namontované prvky včetně veškerého příslušenstvíajejich dohodnutou cenu dle cenové kalkulace řádně uhradit.
Vlastnické právo kprvkům tvořícídílo přechazí na objednatele okamŽikem Zamontovríní do
nemovitosti (stavby). Nedoplatili objednatel cenu řádně převzatého díla ve sjednaném termínu' je Zhotovitel
oprávněn uplatnit vuči objednateli náhradu škody takto vmiklou.

2.

3.

4.

X. Závěrečná ustanovenÍ
Tato smlouva můžebý změněna porrze na zák|adě dohody Zhotovitele a objednateleo a to

1.

rnýlučně písemnou formou.

2.

Neučinili konlaétní úkon osoba ozračená v této smlouvě za osobu k tomu oprávněnou az,ároveň nebude
prokžnánaneexistence takového oprávnění, zaKádá se na základě dohody smluvních stran neYywatitelná
domněnka, že jiná než oprávněná osoba tento úkon učinila v souladu s touto smlouvou.
Práva a povinnosti smluvních straÍ neupravené v této smlouvě se řídípříslušnými ustanoveními
občanského ziíkoníku; pro případ eventuálniho odstoupení objednatele od této smlouvy plati, Že odstoupení musí
býrealizováno výlučně písemnou formou, a to na adresu sídla Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy nebo
na adresu osoby oprávněnéjednatjménem Zhotovitele ve věcech smluvních.

3.

XI. Podpisy smluvních stran

.

Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou originálních stejnopisech a nabývá účinnostidnem svého podpisu
ze stany Zhotovitele a objednatele, znichž každý obdrŽí po jednom.
Zhotovitel i objednatel prohlašují, Že si tuto smlouvu přečetli a Že jiuzavteli svobodně a vážně, určitě a
srozumitelně, nikoli v tísni za nápadně neýhodných podmínek.
Smlouva má 3 strany.
l

2.

3.

V Praze, dne 7.6.2016
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