
Smlouva o dílo č.: 2016504 
uzavřená dle § 536 a násl. zák. č. 89 / 2012 Sb., nový občanský  zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 
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I. Smluvní strany 
 
Zhotovitel:     Jaroslav Dubský  Frostex  
Místo podnikání     Letní 250 / 23,  251 01 Říčany  Česká republika 
Zastoupen ve věcech technických a smluvních:   Jaroslavem Dubským 
Mobil:           +420 602 224 890   
Tel:       +420 323 632 485  
E-mail:      frostex@volny.cz 
IČO:       138 17 787 
DIČ:        CZ450725035 
Zapsán :       Městský úřad v Říčanech č.j. OOŽÚ / 1061 2011/ Ste / 4 
Banka :                       Česká spořitelna a.s. Říčany 
Účet:       CZ10 0800 0000 0019 5342 3293  BIC GIBACZPX 
 
 
Objednatel:     Obec Košeca     
Sídlo/Místo podnikání    Hlavná 36 / 100     018 64  Košeca  Slovensko 
Zastoupen ve věcech technických a smluvních:  Bc. Radomír Brtáň 
Mobil:           +421 918 461 201 
Email      starosta@koseca.sk 
IČO:      00317390       
DIČ:      2020610922    
Zapsán :        
Banka :                      VÚB Bratislava a.s.    
Účet IBAN:     SK09 0200 0000 0030 0032 3372    

    
 
 

II. Předmět smlouvy 
 

2.1. Předmětem této smlouvy je dodávka a montáž chladicího  boxu zhotovitelem,  pro uložení zesnulých. Uvedení tohoto zařízení a souvisejících 
technologií do provozu a zaškolení personálu objednatele. Přesná specifikace chladicího boxu a souvisejících technologií je obsažena 
v příloze č. 1.,  která je nedílnou součástí této smlouvy. Za plnění dle této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a 
způsobem dle této smlouvy. 

 
 

III. Místo zhotovení díla 
 
3.1. Místem zhotovení díla  je  : Dom smútku v Košeci 
 

 
IV. Cena a splatnost 

 
4.1. Cena   dle schválené nabídky 20163017   
 

 
 
Cena celkem 5 000,00 € 

 
 
 
 
 
4.2. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli celkovou částku ve výši 5 000,00 €  bez DPH ( fakturace do zahraničí je bez DPH  ) a to nejpozději  
do 14 dnů po předání díla bez závad a nedodělků nebránících užívání díla na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. 
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V. Stavební připravenost 
 

5.1. Objednatel je povinen zajistit na svůj náklad stavební připravenost v místě provádění díla nejpozději ke dni zahájení díla, a to zejména: 
a) Vyklizený prostor v místě stavby boxu. 
b) Hotová stavební podlaha 
c) Přívod proudu 230 V  
 
 
 

VI. Předání a převzetí díla 
 
6.1.  Na objednatele přechází nebezpečí škody na zhotovovaném díle okamžikem jejího dokončení a převzetí. Objednatel je však povinen zajistit 
po dobu provádění díla jeho zabezpečení před vznikem škody, tzn. především zajistit prostory před vniknutím 3. osobami atd. Vlastnické právo 
k zhotovovanému dílu přechází na objednatele až úplným zaplacením ceny díla, tzn. až do úplného zaplacení ceny díla je vlastníkem díla 
zhotovitel. V případě prodlení se zaplacením  ceny díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy, je zhotovitel oprávněn odebrat všechny části chladicího 
boxu. 
 

VII. Práva a povinnosti objednatele a zhotovitele 
 
7.1. Zhotovitel je povinen provést, popř. zajistit: 
 

 Dopravu veškeré technologie, materiálu a pracovníků. 

 Montáž boxu 

 Montáž chladicí a mrazicí technologie a elektroinstalace. 

 Seřízení a naprogramování  technologie. 

 Uvedení díla do provozu a předání díla objednateli. 
 
7.2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou nutnou součinnost k zajištění stavební připravenosti. 
 
7.3. Veškeré činnosti uvedené v článku V. této smlouvy je objednatel povinen provést za součinnosti zhotovitele a v souladu s podklady, které 
budou předány objednateli zhotovitelem.  

 
 

VIII. Dodací termíny a harmonogram dodávek a prací 
 

 
8.1. Zahájení díla : po podpisu smlouvy 
8.2. Předání díla nejpozději : 15.08.2016 
 8.3.V případě že objednatel nezajistí stavební připravenost dle čl.V. této smlouvy ke dni zahájení díla, prodlužuje se o dobu prodlení objednatele 
doba předání díla zhotovitelem. 
 

IX. Záruka a reklamace 
 

9.1.  Záruční doba: 24 měsíců  
 
9.2. Provádění záručních oprav - Jaroslav Dubský, Letní 250 / 23  251 01 Říčany, IČ: 138 17 787.   
 
9.3. Zhotovitel neodpovídá za závady způsobené mechanickým poškozením, neodbornou obsluhou, za závady způsobené živelnou pohromou 
(zatopení vodou, požárem a podobně). Závady vzniklé jednoznačně vadou materiálu se řeší v záruční době výměnou vadného dílu za nový. 
 
9.4. Objednatel je povinen zhotovitele o případných vadách neprodleně po jejich zjištění informovat. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na 
díle bezprostředně poté, co bude k jejich odstranění objednatelem vyzván. V případě, že objednatel vady u zhotovitele neoznámí bez 
zbytečného odkladu po jejich zjištění a nevyzve zhotovitele k jejich odstranění, nelze k takovým vadám později uplatněným přihlížet a zhotovitel 
není povinen takové opožděně uplatněné vady odstranit a neodpovídá za ně. 
 
9.5. V případě, že zhotovitel za vadu neodpovídá a její odstranění přesto dle požadavku objednatele provede, je oprávněn náklady na odstranění 
vady vyfakturovat objednateli za předpokladu, že svou exkulpaci za vznik vady, resp. za příčinnou souvislost mezi svým konáním  nebo 
nekonáním a vadou prokáže objednateli. 
 
9.6. V případě uplatnění nároků z vad díla je objednatel povinen tuto vadu řádně a včas u zhotovitele oznámit a uplatnit telefonicky písemně či 
na mail adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy, a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Objednatel je povinen zejména uvést 
číslo této smlouvy, uvést přesný popis vady a termín požadovaného odstranění vady. Zhotovitel je povinen se k uplatněnému nároku 
objednatele vyjádřit a v případě, že za uplatněnou vadu odpovídá, je povinen tuto vadu odstranit v termínu, na němž se smluvní strany 
dohodnou. 
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X. Smluvní sankce 
 

10.1. Jsou-li splněny všechny podmínky uvedené v této smlouvě a zhotovitel nedodrží termín předání díla dle této smlouvy, vyjma případů, kdy 
prodlení se zhotovením díla není způsobeno z důvodu na straně zhotovitele, jak je uvedeno v této smlouvě  odst. 8.1. a 8.2 . této smlouvy, je 
objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.  
 
10.2. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla , je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné 
částky za každý den prodlení až do zaplacení.  Nárok na smluvní pokutu vzniká okamžikem porušení povinnosti objednatele. Zaplacením smluvní 
pokuty není dotčen nárok zhotovitele na náhradu škody ani na zákonný úrok z prodlení dle čl. VIII. Této smlouvy 
 

 
XI. Závěrečná ustanovení 

 
11.1. Objednatel je povinen převzít chladicí box včetně příslušenství a souvisejících technologií pouze bez vad a nedodělků bránících užívání díla 
a pouze s těmito doklady: 
 

 Předávací protokol zhotovitele (slouží jako záruční list). 

 Ovládací manuál technologie v češtině  

 Prohlášení zhotovitele, že chladicí box je postaven pouze z komponentů označené symbolem CE, země původu jsou členskými státy 
Evropského společenství ve smyslu Protokolu PECA a splňují veškeré evropské normy. 

 Prohlášení zhotovitele, že chladicí  box splňuje plynule regulovatelnou teplotu do 0 °C 

 Prohlášení zhotovitele, že  zařízení obsahuje méně než 3 kg chladiva HFC ( R 404a ) a dle Kjótského protokolu nevyžaduje vedení 
evidenčních knih a kontroly těsnosti. 

 
11.2. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že tato smlouva se řídí českým právním řádem, přičemž v ostatních, smlouvou neupravených 
případech, se jejich závazkový vztah z této smlouvy řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších přepisů. 
 
11.3. Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno 
vyhotovení. 
 
11.4. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, jinak jsou neplatné.. 
 
11.5. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem následujícím den po dni zveřejnění smlouvy na webovém sídle obce. 
 
11.6. Veškerá písemná korespondence zasílaná objednateli se považuje za doručenou okamžikem jejího převzetí, nejpozději však pátý den po 
jejím prokazatelném podání k poštovní přepravě na korespondenční adresu  uvedenou v záhlaví této smlouvy. 
 
11.7. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy platná a účinná. 
Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného 
vztahu smluvních stran. 
 
11.8. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně 
nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ním, na důkaz čehož 
připojují své vlastnoruční podpisy.  
 
 
V Košeci  dne : 07.07.2016       
 
 
………………………………………………………………………………………………………….        …………………………………………………………………………………………………………. 

za objednatele        za zhotovitele                      
                
 
Příloha č. 1 – Specifikace kombinovaného  boxu 


