SMLOUVA O DÍLO
dnešního dne uzavřeli
Projectil Group, s.r.o., středisko PROWERK Zámečnictví
IČ: 290 04 977, DIČ: CZ 290 04 977
Sídlo: Nad malým mýtem 615/4, 147 00 Praha 4 – Braník
Provozovna: Jungmannova 9, 267 01 Králův Dvůr, Zahořany
Číslo účtu: 266 623 387/0300
Zastoupená jednatelem: Ing. Martinem Kleinem, telefon: 602 600 107, e-mail: klein@prowerk.cz
Ve věcech technických: Martinem Šebkem, tel: 607 289 002, e-mail: sebek@prowerk.cz
(dále jen „zhotovitel“)
a
Pan/paní

[___________________________________________________________________________]

adresa

[___________________________________________________________________________]

telefon:

[_________________________], e-mail:[__________________________________________]

(dále jen „objednatel“)
tuto smlouvu o dílo
uzavřenou podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

1.

2.

1. Předmět smlouvy
Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede a obstará prostřednictvím svých odborných pracovníků a dodavatelů řádně a včas zhotovení:
a. [______________________________________________________________________________________]
dále jen „dílo“.
Specifikace díla:
a. Dílo je specifikováno nabídkou zhotovitele a dokumentací [______________________________], které jsou
přílohou této smlouvy. Vyskytne‐li se rozpor mezi jednotlivými přílohami, mají jednotlivé přílohy přednost dle
pořadí uvedeného v tomto článku.
b. Objednatel prohlašuje, že pro realizaci díla disponuje potřebným povolením a oprávněním, které je pro realizaci
díla potřebné.

3.

Místem realizace díla je: [_________________________________________________________________]
2. Termín realizace

1.
2.

1.

2.
3.

Předpokládaný termín dokončení díla je: [________________]
Předpokládaný termín dokončení se prodlužuje v případě provedení prací nad rámec předpokládaného rozsahu díla,
vyšší moci, prodlení objednatele s plněním svých závazků a v případě vzniku skutečností, které mají vliv na termín
dokončení, jako například dodací lhůty materiálů a prací třetích stran, odstávky, výpadky energií apod. (dále jen
„překážky“). V takových případech se předpokládaný termín dokončení prodlužuje o dobu trvání překážek.
3. Cena díla
Objednatel se zavazuje převzít od zhotovitele řádně provedené dílo a zaplatit včas zhotoviteli za provedení díla cenu
za dílo.
Předpokládaná cena za dílo činí: [__________________________] Kč vč. DPH.
Objednatel bere na vědomí, že cena je předběžná a předpokládaná. Výsledná cena bude průběžně kalkulována dle
Obchodně dodacích a technických podmínek a jednotkových cen uvedených v Nabídce zhotovitele, případně dle Ceníků PROWERK, které jsou přílohou této smlouvy.
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Pokud se výsledná cena odchýlí od předpokládané ceny o více jak 10%, je objednatel oprávněný od zakázky odstoupit
při vzájemném vypořádání obou stran. Toto neplatí, pokud je odchýlení ceny způsobeno na straně objednatele změnou
technického řešení, materiálu nebo designu.
Cena díla neobsahuje náklady na spotřebu elektrické energie a další média, která jsou nutná k provedení díla, a které
se Objednatel zavazuje zajistit a poskytnout Zhotoviteli ke spotřebě.
K ceně za dílo je připočtena daň z přidané hodnoty (DPH).
Na všechny úhrady ceny díla, včetně záloh a dílčích plnění vystavuje Zhotovitel faktury. Faktury jsou splatné do 5
dnů od předání Objednateli. Předáním se rozumí odeslání faktury Objednateli e-mailem.
Objednatel uhradí Zhotoviteli zálohu ve výši 40% z předpokládané ceny díla vč. DPH. Po dokončení výroby, před
zahájením montáže, uhradí objednatel zhotoviteli dalších 30% z ceny díla vč. DPH. Pokud jsou součástí díla stavební
práce, budou účtovány průběžně dle skutečného provedení 1x týdně. Doplatek bude uhrazený po předání a převzetí
díla.
4. Ostatní podmínky smlouvy
V případě prodlení zhotovitele s předběžným termínem dokončení realizace delším jak 15 dní, náleží objednateli za
každý den prodlení smluvní pokuta ve výši 0,05% z ceny díla až do maximální výše odpovídající 10% ceny díla.
V případě prodlení objednatele se splatností faktur náleží zhotoviteli za každý den prodlení smluvní pokuta ve výši
0,05% z ceny díla až do maximální výše odpovídající 10% ceny díla.
Smluvní pokuty zahrnují i případné nároky na náhradu škody.
Záruční doba díla se sjednává v délce 36 měsíců ode dne předání díla objednateli, vyjma materiálů dodaných zhotovitelem, u kterých je výrobcem stanovená záruční doba kratší. V těchto případech se záruční doba sjednává v délce
stanovené výrobcem předmětného materiálu dle záručního listu. Případné vady díla v záruční době je třeba neprodleně
písemně reklamovat - zjevné nejpozději do sedmi dnů po převzetí díla, skryté neprodleně po jejich odhalení. Zhotovitel neručí za vady vzniklé nevhodným umístěním díla, agresivitou prostředí, nahodilostí a vyšší mocí, jakož i neodbornými úpravami a zásahy do díla, jeho povrchové úpravy a konstrukce.
Strany sjednaly za dostačující doručování písemností elektronickou poštou za podmínky, že bude protistraně odeslána
na emailovou adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
5. Závěrečná ustanovení
Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k vytvoření podmínek pro řádné a včasné provedení díla dle
podmínek sjednaných v této smlouvě. Pokud by kterékoli smluvní straně byly známy skutečnosti, které jí brání nebo
budou bránit v tom, aby dostála svým smluvním povinnostem, je povinna tuto skutečnost okamžitě sdělit druhé
smluvní straně.
Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními NOZ a ostatními obecně závaznými právními předpisy, které jsou součástí právního řádu České republiky.
Tuto smlouvu lze změnit pouze dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, podepsaly ji po jejím projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoli v omylu.

Přílohy:
1. Nabídka zhotovitele
2. Obchodně dodací a technické podmínky
3. Ceník PROWERK
V ………………..…… dne ……………..

zhotovitel:

objednatel:

___________________________

___________________________
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