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SMLOUVA  O  DÍLO  

(uzavřená dle §. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění) 
 

  číslo smlouvy objednatele: 201305 
  číslo smlouvy zhotovitele: ……………………. 
 

na 
 

Dodávku a montáž regálového systému  
pro Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích – rekonstrukce  

pavilonu č.2, bývalého objektu SOU Ohrazenice“ 
 
 
I. 

SMLUVNÍ  STRANY 
 

1. Objednatel :         Krajská knihovna v Pardubicích, PO Pk 

se sídlem : Pernštýnské nám 77, 530 02 Pardubice 

IČ :  0085219 

DIČ : nejsme plátci DPH 

Telefon : +420 466 531 240, 606 057 337 

e-mail: r.kodetova@knihovna-pardubice.cz 

Zastoupená:  Bc. Radomírou Kodetovou, ředitelkou knihovny 

                            Zastoupená ve věcech technických: Bc. Radomírou Kodetovou,             

                                 ředitelkou knihovny                                                                                                              
(dále jen objednatel) 

 
a 

 

2. Zhotovitel :           Název firmy 

se sídlem : …………………………………..   

IČ: ………………….. 

DIČ:  …………………………… 

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v …………….., oddíl …, 
vložka ………….. 

Bankovní spojení: …………………………. 

číslo účtu:  ………………………………… 

Zastoupený: ……………………………….. 

Zastoupení ve věcech smluvních, vyjma podpisu této smlouvy:    
…………………………………., tel.:..................,e-mail:…………… 

ve věcech technických: ………………………………., tel.: 
…………………………, e-mail : ………………………………….. 
 

(dále jen zhotovitel) 
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uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo: 

 
 

II. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
1. Předmětem díla je dodávka a montáž regálového systému v souladu se zadávacími 

podmínkami výběrového řízení( dále jen VŘ), dle projektové dokumentace stavby 
(dále jen ZDS) „Rekonstrukce bývalého objektu č. 2 SOU Ohrazenice na 
Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích“. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele sjednané dílo svým jménem, na vlastní 
odpovědnost, na své nebezpečí a ve sjednané době. Veškeré práce budou provedeny 
v rozsahu odpovídajícímu předpokládanému účelu a využití za dodržení kvalitativních 
podmínek a jakosti ve smyslu příslušných ČSN a prováděcích předpisů (bezpečnostní, 
hygienické a požární) platných v době zhotovení díla, dále v souladu se stavebním 
zákonem a navazujícími vyhláškami a s předpisy o bezpečnosti staveb a technických 
zařízení.   

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za jeho vyhotovení 
dohodnutou cenu. 

 
 

III. 
PROVEDENÍ DÍLA 

 

1.  Předmět plnění dle čl.II této smlouvy je splněn zhotovitelem jeho řádným provedením 
dle příslušných platných právních předpisů a protokolárním předáním zhotoveného 
díla zástupci objednatele v sídle objednatele v dohodnutém počtu vyhotovení 
v termínech uvedených v článku IV. 

2.  Zhotovitel je povinen v průběhu zpracování díla svolávat technické rady, pokud to 
bude povaha věci vyžadovat. 

3.  Zhotovitel předá objednateli dílo v souladu s projektovou dokumentací a nabídkou  
předloženou jím ve VŘ, pokud nebude ujednáno jinak. 

4.  O předání a převzetí předmětu díla, v termínech uvedených v čl. IV. této smlouvy, 
sepíší obě smluvní  strany zápis. 

 
 

IV. 
TERMÍN PLNĚNÍ 

 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl.II. této smlouvy  v následujících termínech : 

1. Zahájení:  ………………………………..                                 

2. Předání díla:  ……………………………                                     
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V. 
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

1.   Smluvní cena za provedení rozsahu prací dle čl.II. této smlouvy vychází z předložené 
nabídky do VŘ 05/2013 a byla smluvními stranami dohodnuta následovně : 

      Cena regál.systému celkem bez DPH:                                            ………………,- Kč 

      Montáž bez DPH :                                                                            ………………,- Kč 

      Dopravné bez DPH :                                                                        ……………….,- Kč 

 DPH ……% :                                                                                    …………….…,- Kč 

      Cena celkem včetně DPH:                                                             ……………….,- Kč 
 
       Slovy : ………………………………………………korun českých 
 
2.   DPH bude fakturováno dle platné sazby v době plnění předmětu díla.     
 
 

VI. 
FAKTURACE A SANKCE 

 

1.  Úhrada díla bude provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem, jejíž přílohou 
bude protokol o předání a převzetí předmětu díla. Splatnost faktury je 14 dnů ode dne 
jejího doručení objednateli. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu 
v souladu s platnými daňovými předpisy. Je-li faktura neúplná nebo obsahuje-li 
nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit k doplnění nebo opravě. 
V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne 
běžet doručením opravené faktury (daňového dokladu) objednateli. 

2.   Bude-li objednatel v prodlení s placením příslušné faktury, zaplatí smluvní pokutu ve 
výši 0,01 % z fakturované částky za každý kalendářní den prodlení. 

3.  Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním předmětu díla dle této smlouvy 
objednateli v termínu dle čl. IV této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši  
1 %  z celkové ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení s tím, že tuto 
smluvní pokutu má právo objednatel odečíst od částky uvedené v konečné faktuře. 

 
 

VII. 
KVALITA DÍLA 

 

1.   O převzetí předmětu díla dle této smlouvy sepíší obě smluvní strany zápis obsahující 
zhodnocení jakosti provedených prací, příp. soupis zjištěných vad. Součástí zápisu 
bude dohoda o odstranění případných vad spolu s uvedením termínů jejich odstranění, 
pokud bude předmět díla takové vady mít. 

2.   Nedokončené dílo není objednatel povinen převzít. 
 
 

VIII. 
ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY 
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1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude mít v době jeho předání objednateli a 
po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními 
předpisy, závaznými normami, popřípadě vlastnosti obvyklé; dále za to že dílo nemá 
právní ani faktické vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům 
sjednaným ve smlouvě. Zhotovitel dále zodpovídá za to, že dodané a smontované 
řešení obsažené v předaném díle bude technicky realizovatelné v souladu s obecně 
závaznými předpisy a technickými normami, které se vztahují k zpracovávanému dílu. 

2. Zhotovitel na dílo poskytuje záruku v trvání………… měsíců ode dne předání a 
převzetí předmětu díla dle článku III. této smlouvy. Zhotovitel na sebe přejímá 
odpovědnost za škody způsobené případnými technickými nebo jinými nedostatky 
předaného díla.  

3. Smluvní strany se dohodly, že po záruční dobu má objednatel právo požadovat a 
zhotovitel povinnost bezplatně odstranit případné vady nejpozději do 30-ti dnů od 
nahlášení objednatelem. Objednatel je povinen vady reklamovat písemně bez 
zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil. 

4. V případě, že reklamované vady znamenají podstatné porušení smlouvy, tj. jedná se o 
vady, které brání užití díla k sjednanému účelu, může objednatel také od smlouvy 
odstoupit. Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy musí obsahovat popis 
zjištěných vad, požadavek na odstoupení a musí být doručeno zhotoviteli.  

 
IX. 

POJIŠTĚNÍ 
 

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu.  
 

X. 
SOUČINNOST  

1. Objednatel předá neprodleně zhotoviteli po podpisu této smlouvy veškeré známé 
podklady a informace potřebné k  započetí prací dle čl. II.  této smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zjištění skrytých překážek, které by 
znemožňovaly provedení díla a dále navrhnout objednateli případnou změnu díla. 

3. Obě strany se zavazují ke vzájemné součinnosti ve věcech souvisejících s předmětem 
plnění, zejména pak k podávání informací relevantních pro včasné a kvalitní plnění 
předmětu díla. 

4. Objednatel prohlašuje, že ve věcech vyřešení majetkoprávních vztahů k pozemkům a 
nemovitostem dotčeným stavbou „Rekonstrukce bývalého objektu č. 2 SOU 
Ohrazenice na Depozitář Krajské knihovny v Pardubicích“ nežádá součinnost 
zhotovitele. 

 
XI. 

ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ 
 

1.   Tato smlouva o dílo může být změněna dohodou obou smluvních stran. Změny a 
doplňky lze realizovat pouze písemnou formou, písemnými vzestupně číslovanými 
dodatky, odsouhlasenými a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. 
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2.   Práva a povinnosti vyplývající ze závazků obsažených v této smlouvě   přecházejí na 
případné právní nástupce obou smluvních stran. 

3.  Právní vztahy vyplývající z této smlouvy a jí výslovně neupravené, se řídí příslušnými 
ustanoveními obchodního zákoníku v platném znění.  

4.  Smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem. 
Objednatel může od této smlouvy dále odstoupit, nejsou-li zhotovitelem řádně plněny 
jeho smluvní povinnosti, vyplývající z této smlouvy – tj. odejmout zhotoviteli zakázku 
bez uhrazení vynaložených nákladů, spojených s odstoupením od této smlouvy, 
zhotoviteli. V případě odstoupení od této smlouvy ze strany zhotovitele, vzniká 
objednateli nárok vůči zhotoviteli, na náhradu vícenákladů vynaložených objednatelem 
na dokončení díla ve sjednaném termínu a rozsahu.  

5.   Smlouva o dílo může být ukončena dohodou obou stran, přičemž objednatel uhradí 
zhotoviteli prokazatelně vynaložené náklady spojené se zhotovením díla ke dni zániku 
smlouvy a zhotovitel předá objednateli výsledky prací provedených ke dni zániku 
smlouvy. 

6.    Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích s platností originálu, po dvou výtiscích pro 
každou smluvní stranu. 

 
 
 
 
 
V Pardubicích dne .......................                                V Pardubicích dne ……………… 
 
 
Za objednatele :                                                                   Za zhotovitele : 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………………….                            ………………………………….…  
…………………………………………..     ……………………………………                            

 
 
 
 
 
 


