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Smluvní strany 
 

1. Objednatel: Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 
   Zastoupený:  Mgr. & Mgr. Lucií Škvařilovou, ředitelkou 
  

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:                           
Věra Vafková, Jan Zikmund 

 Bankovní spojení:  KB Jevíčko 
 č.ú.  27–6153440207/0100 

IČ: 62032011 
   DIČ: CZ62032011 
 
 
2. Zhotovitel:  

Zastoupený:  
 
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Vladimír Klement        
Bankovní spojení:    

 
   IČO:   
   DIČ:   
 
uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje provést 
dílo specifikované v článku I. Smlouvy a objednatel zaplatit cenu podle článku II. 
Smlouvy za řádné a včasné provedení díla, a to za podmínek dále ve Smlouvě 
uvedených. 

 

Článek I. 
Předmět díla 

 

1. Předmětem provedení díla je dodávka „Výroba nových postelí na DM při 
Gymnáziu v Jevíčku“.  

Dodávka bude dále provedena v rozsahu dle zadávací dokumentace dodávky a po 
osobním přeměření na místě a zahrnuje zejména: 

- výrobu a dodávku postele výklopné s úložným prostorem pro matraci Fresh Plus o 
rozměrech 195 cm x 85 cm x 17 cm, tuhost 3,5, dekor DTDL Buk 124 s pravým a 
levým čelem do tvaru L – výška 75 cm – 10 kusů 

Smlouva o dílo č. 1/2022 
 

na zhotovení díla 
 

„Výroba nových postelí na DM při Gymnáziu v Jevíčku“ 
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- dodávku matrace Fresh Plus o rozměrech 195 cm x 85 cm x 17 cm, tuhost 3,5 -
10kusů 

- servis a odstraňování vad v záruční době. 

 

2. Ceny požadované zhotovitelem za veškeré dodávky, služby a práce nezbytné k 
provedení díla jsou zahrnuty v ceně díla uvedené v článku II. Smlouvy. 

 

 

Článek II. 
Cena díla 

 

1.  Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí 
dle dohody smluvních stran celkem ……… Kč včetně DPH. (Slovy:……..). Tato 
cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v 
souvislosti s prováděním předmětu díla popsaného v čl.I. této Smlouvy. 

2.  Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu díla uvedenou v bodě 1 
tohoto článku  na základě jeho dílčích faktur a konečné faktury v souladu s dalšími 
podmínkami uvedenými v této Smlouvě způsobem uvedeným v ustanovení I. 
přílohy č. 1 této Smlouvy - Všeobecné obchodní podmínky.  

 
3. Lhůta splatnosti faktury je 21 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení 

faktury objednateli. 
 

 
Článek III. 

Termín plnění, místo plnění 
 
1. Kompletní dodávka, která zahrnuje 10 kusů postelí dle specifikace a 10 kusů matrací 

dle specifikace v Článku I. bude zhotovitelem odevzdána objednateli nejpozději do 
10. listopadu 2022. 

 
2. Místem plnění je Domov mládeže, Nerudova 557, 569 43 Jevíčko.  
 
 

Článek IV. 
Součásti Smlouvy 

 
Následující přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy: 
 
Příloha č. 1 - Všeobecné obchodní podmínky, 
 
Tyto přílohy jsou chápány jako vzájemně se vysvětlující a doplňující. V případě 
nejednoznačnosti nebo rozporů mají přednost ustanovení této Smlouvy před 
ustanoveními výše uvedených příloh.  
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Článek V. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran. 
 
2. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních 

stran řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů. 

 
3. Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, že její obsah a obsah příloh 

podrobně znají a souhlasí s ní. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, 
které jsou postupně číslovány a stávají se nedílnou součástí této smlouvy. Smlouva 
je jim srozumitelná a byla podepsána svobodně, bez nátlaku ani v tísni. 

 
4. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 

stejnopisy dva. 
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Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
V Jevíčku dne :  
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------                     ----------------------------------------- 
    Mgr. & Mgr. Lucie Škvařilová       
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