Revize kotlů a rozvodů tepelné energie

SMLOUVA O DÍLO

č.

SMLJ-22-352/2017

uzavřená podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších
předpisů
Článek 1.
Smluvní strany
1.1.

Objednatel:

se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
zastoupená:

Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, Vrchlabí 543 01
00088455
CZ00088455
ČNB, 5830601/0710
Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem

(dále jen objednatel)

1.2.

1) Zhotovitel:

se sídlem/bytem:
IČO/r.č.:
DIČ:
bankovní spojení:
zastoupený:

Ing. Jaroslav Švarc
Xaveriova 2735/11,150 00 Praha 5
03953572

(dále jen zhotovitel)
(dále jen smluvní strany)
Článek 2.
Předmět a doba plnění díla

2.1.

Zhotovitel se zavazuje provést revizi kotlů a rozvodů tepelné energie dle zákona č. 406/2000
Sb., v platném znění, a na něj navazující prováděcí vyhlášky č. 194/2013 Sb. v objektech ve
vlastnictví Správy KRNAP a to včetně vypracování Zpráv o kontrole provozovaných kotlů a
příslušných rozvodů tepelné energie. Jedná se o celkem 25 kotlů, které jsou specifikovány
v Příloze č. 1 této Smlouvy.

2.2.

Objednatel se zavazuje provést revize dle čl. 2.1. v termínu:
začátek plnění: do 5 dnů od podpisu smlouvy, konec plnění: do 30.09.2017.

2.3.

Zhotovitel předloží objednateli harmonogram s termíny jednotlivých kontrol včetně časových
údajů dle přílohy č. 1 nejpozději do 5 dnů od podpisu této smlouvy. Zástupci smluvních stran
tento harmonogram potvrdí svým podpisem. Na základě tohoto harmonogramu objednatel
zajistí u nájemníků bytových jednotek spolupráci (volný vstup do bytové jednotky), V případě
nutnosti úpravy harmonogramu, se smluvní strany dohodnou na jeho změně a toto do
harmonogramu doplní.

2.4.
Článek 3.
Místo plnění

Místem plnění jsou objekty Správy KRNAP uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy.

Článek 4.
Cena a platební podmínky

key:

Signer:

1/3

Public

3.1.

2017.06.28 07:12:46
CN=Radka Braunová, O=Správa Krkonošského národního parku [IČ 00088455]
OU=2824
serialNumber=1f a1 45
ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2
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4.1. Smluvní strany se dohodly na celkové smluvní ceně díla v souladu s Přílohou č. 1 v celkové výši:

i

77 451,-

Kč bez DPH
DPH 21%

0,-

77 451,-

Kč včetně DPH

4.2.

4.3.

Článek 5.
Práva a povinnosti smluvních stran

5.1.

Článek 6.
Smluvní pokuta

6.1.

/3
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6.4.

Článek 7.
Záruka a reklamační podmínky

7.1.

Článek 8.
Odpovědnost za škody

8.1. V případě škody vzniklé objednateli nebo třetím osobám při plnění této smlouvy zhotovitelem, je
tento povinen škodu objednateli nebo třetím osobám uhradit. Zhotovitel nese odpovědnost za
odvedenou práci.
Článek 9.
Ostatní ujednání

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců smluvních stran.
Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, každá ze smluvních stran obdrží 1 stejnopisl.
Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou uskutečňovány formou číslovaných dodatků.
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je v souladu s jejich svobodnou a vážnou vůlí, nebyla
sepsána v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č. 1 smlouvy - Seznam objektů Správy KRNAP s typy jednotlivých kotlů

Ve Vrchlabí dne

V Praze
parku

ředitel

1) povinně doplněné údaje

Za správnost:

č. 01:

3/3

dne

2SL16 j

