SMLOUVA č. 44/2019/513
o dílo uzavřená dle obchodního zákoníku, v platném znění

ZHOTOVITEL
Obchodní jméno: PortaTherm s. r.o.
Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing.Štefan Dittel, jednatel
Zmocněnec pro věcná jednání:
Sídlo: Pod Sídlištěm 1, 636 00 Brno
IČ: 29206588 DIČ: CZ29206588
Bankovní spojení:
Zapsán v obchodním rejstříku: OR KS v Brně, oddíl C, vložka 65486
Tel.:
OBJEDNATEL
Obchodní jméno:
Mendelova univerzita v Brně
Statutární orgán:
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D., rektorka
Zmocněnec pro smluvní jednání – příkazce operace:
správce rozpočtu:
Zmocněnec pro věcná jednání:

Pracoviště: Stavební oddělení Sídlo: Zemědělská 1665/1,613 00 Brno
IČ: 62156489 DIČ: CZ62156489
Bankovní spojení :
Nezapisuje se do obchodního rejstříku.
Tel.:
Fax:
PŘEDMĚT:
Obsah předmětu díla: Montáž protisluneční okenní fólie pro Objekt A (boční strana budovy 274
skel) Zhotovitel použije protisluneční okenní fólie XT 67CV.
Cena celkem:

197.300,-Kč

(fakturace bez DPH – s přenesenou daňovou povinností)

Cena díla zahrnuje čištění povrchu skla, použitou fólii XT 67CV a nezbytné aplikace.
Dodací lhůta: do 60 dnů od podpisu smlouvy Místo dodání: Mendelova univerzita v Brně,
Zemědělská 16665/1, 613 00 Brno.
Pokud klimatické podmínky nedovolí realizaci ve sjednaném termínu, bude plnění přesunuto na jaro
2020 za stejných cenových podmínek a Zadavatel doloží, že předmět smlouvy nemohl realizovat.
Změna termínu bude řešena Dodatkem.
Splatnost ceny: do 14 dnů po obdržení faktury uhradí objednatel 90 % sjednané ceny, 10% z
ceny bude uhrazeno po odstranění všech závad a nedodělků v dodávce.
Záruka: 24 měsíců
Způsob převzetí: osobní předání na základě předávacího protokolu

1) Smlouva je uzavřena řádným zveřejněním v registru podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2) Obě smluvní strany prohlašují, že ustanovení smlouvy byla dohodnuta podle jejich pravé a
svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.
3) Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním kompletní smlouvy včetně příloh na profilu zadavatele a
v souladu se zákonem o registru smluv v registru smluv. Tuto povinnost zajistí Objednatel.
Smlouva je vyhotovena ve třech originálech: dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
Přílohou smlouvy je Rozhodnutí Odboru památkové péče MMB
Datum………………………………………

……………………………………..…………
zhotovitel

Datum……………………….……………

……………………………………..…………

razítko a podpis zmocněnce objednatele
pro smluvní jednání
příkazce operace

…………………………………………….

správce rozpočtu

