SMLOUVA Č. 136/2021/553
o dílo uzavřená dle obchodního zákoníku, v platném znění

ZHOTOVITEL
Obchodní jméno:
Zmocněnec pro smluvní i tech. jednání:

Jihomoravské stavby, s.r.o..
Ing. Aleš Kříž

Sídlo:

Žampachova 3, 613 00 Brno

IČ:

255 85 088

DIČ: CZ25585088

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zapsán v obchodním rejstříku:

vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35926

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:
Sídlo:

Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

IČ:

621 56 489

DIČ: CZ62156489

+420 545 131 111;

Fax: +420 545 211 128

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Tel:

PŘEDMĚT DÍLA: Zadní vstup do objektu C - kanalizace
Obsah předmětu díla:
Stavební práce související s úpravou a potřebou svedení dešťové vody a odkanalizování prostoru před zpevněnou
plochou zadního vstupu do obj. C a skutečně provedených prací (např. položka č. 4), dle cenové nabídky ze dne
19. 8. 2021
Cena celkem:
Sazba daně:
Splatnost ceny:

Dodací lhůta:
Místo dodání:
Způsob převzetí:
Záruční lhůta:
Počet vyhotovení:

65 973,- Kč bez DPH
21%, přenesená daňová povinnost
Objednavatel neposkytuje zálohy, zhotovitel je oprávněn
vystavit daňový doklad po předání a převzetí díla, do 30
dnů po doručení daňového dokladu uhradí objednatel
90% sjednané ceny, 10% z ceny bude uhrazeno po
odstranění všech vad a nedodělků v dodávce
30. 9. 2021
Mendelova univerzita v Brně, obj. C, Zemědělská 1, Brno
Osobní předání na základě předávacího protokolu
60 měsíců
3x – 1x pro potřeby zhotovitele, 2x pro objednatele

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním kompletního obsahu smlouvy s přílohami v registru smluv v souladu se
zákonem č. 340/2004 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, které provede objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Brně dne:

V Brně dne:

Mendelova univerzita v Brně

Jihomoravské stavby, s.r.o

Mendelova univerzita v Brně

