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SMLOUVA O DÍLOčm19010
uzavřená podle ust. § 2586 a násl zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jeri
,,NOZ").
I, Smluvní strany · jejkh obchodnl názvy:

A) Objednatel:

Obec Bukovany
Bukovany 47, Bukovany u Sokolova, 357 55
lČ : 00259276
Statutámi záslupce: Miroslav Stropek. stat'osta obce

B) Zhoto'vitd:

ELČIsx.o.
Lidická 419/10
351 01 FrantWkovy Lázně
lČ:2636%18
DlČ:CZ26369818
bankovnl spojení: Komerční Bankä a-s- µbočka CNb
c.ú,: 7&2194290227/0100
Stalutámi záslupce: Čižek Petr. jednaÉe| spůkčncsú
Stavbyvedoucí:

'

Předmět smkuvy a určení $mluvnihQ závazku:
11. Určeni díla:
l) Zhotovitel
~

zavazuje p'wést dílo (stavbu):

, Bukovany - Rekonstrukce VO- RVOl1.·
veškeré dodávky a práce se slavbou sµjené. Kvantitativnl a kvaMaiiwi podmínky &dávky a rozsah
jednôůivých Qbjektlj je dán výkazem výměr
2) Dodávka a instalace 39 ks svítidel.

3) Zhotovitel prôede dlb v rozsdu a za podmínek dk této smlouvy, µnak samostamě a s plnou
Qdtxmclsti a die platných čsn a obecné záväzných pmdpi$ů,
Ill, Místo plné,ni;

Stavba bude provedena, dokončena, předána a převzata na stavéništi: na pzemcich ve vlastMcNi c±ce
Bukovány lj Sokdc'va

l
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N. Doba plnění:
l) Zahäeni
1-7.2019
2) Doko+ni díla
30,9.2019
3) Termin se automaticky pMlužuje q dny s nepäznivými klimahckýrni padminkami. Nepllznivými
pQdminkami se mzumi |spk)mi, pKjvě|m0sti či sráZkové podmínky, které by bránili µávě prováděným
pracím. O lěchto neNnivých dnech Mde vždy sepsán zájN ve stavebním deníku a podepsán
stavbyvedoucí a investorem,
4) Těmín se také p[ujlužuk v případě vkěpraci.
V, Sphiěni úvazku zhotovitde:
11 Zhotovild oznámí &jednateli 3 dny předem den, kdy dQkclnči své pcácie a pňpravi je k převzetí,
._

2) Přejimaci řízeni bude uzavřeno písemným z@ismi

VI, Záruka za kva|i,tµmggQ'
l) Záruka na dlb je 61 měsíců
2) Za vady zjištěné pii přejimacim řízeni odpovídá zhotovitd a N pcMnen je odstranit ve lhůtách
určených v zápise o přědáni a pkvzetl dlla.
3) Ostatní zjištěné a řádně nahlášené vady ¢k) dobu 61 měsíců je zhcibvitd povinen dsttanit do 2
měsíců ode dne nahlášeni vady v případě, kdy vada nebráni uživánl dík a v temlnu neprcdleně
- ihned, v případě, kdy vadä bráni užíváni díla nebo µojev vady způsoNje škody na ľnaetku.

l) Cena je stanovena po jednáni a Qd$Ouhl~i vzájemnou doMdou obou m¶uvnlch stran,
Cena díla bez DPH činí 422.630,- Kč. Z toho činí DPH v d®ě podpisu sazba 21 % 88.752,- KČ.
Cena díla 511.382,- kč vc. DPH
Tato cena bua určena kdkdaci zhQtwible pQdk zadáni a požadavku ¢gednatde, Tab
käculace je nedlhou mčásli smkjwý 2) Faktutaoe proběhne nadvakrát .
a) Fakturace Č.1- po předhl dlla - 90 % z celkové ceny díla
b) Fakturace č 2- pk) odstraněni µipadných vad a fledQdě|ků díla - 10 % z cdcové ceny díla
Splatnost faktur je 20 dnů.
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Vlh. Vyšší moc:

l) Smluvní strany se oswtK)zuj} cd odµvědmti za Cástečné nebo úplné nesplněni smluvnich
závazků, jesúlže se tak stalo v důsMku vyŠší moci. Za vyšší moc se poklá&ýi QkO|nO$ti, které
vznikly po uzävNnl této smbuvy v důskdku stranami nepkdvidalehých a neôdvtatitelných
ljdá|O$ti mhnôřMné a ne%vratitdné povahy a mají bezpmúední vliv na pMěnl díla,
2) V případě vyšší moci se pMužuje Můta ke splněni smluvnkh závazků [xxjie doh®y smhvních
stran,

ix, Sm|uvní

"

ú'okY z prodlení:

l) Za nedokončeni dík \m mluveném terminu dle a, lV,, txxiu 2, je sjednána smlWňi pokuta ve
výši 0,05% z celkwé ceny dIla{bez DPH) za každý za[x)čatý týden pmdleni2) Za nedodrZen| lhůty splatmsli ŇnaNniho plněni se sjednává útok z prodlení w výši 0,05%
z fakturované čáslky za každý započatý týden jmdkní s placením,
3) SNamcl$t smluvních pokut a Moků z prodkní se yednává na 10 dni po doručeni vyúčtováni
druhé sträně.

x Dal$i |jMnánl smluvních stran:
I) Talo smlouva má důvěrný charakter,
2) Odstoupeni od snMouvy se lidi § 1829 - § 1838 ob.zák,
3) ZhoÉDvi¢e| bude pii prováděni díla dcdhQvat us(anôvení platných ČSN, zákony a vyhlášky, které
se týkají jeho činnQs|í, techndQgie stanovené výrobcem mateňálů a pK)stupy nawžené v PO,
Veškeré podmínky slavdmíhô pôvdení a práce budou vyk®ávat cmby s přislušnôu kvaliňkaci
a dlh bude prováděno řádným způsobem O*dnatd nebo jím půvěřený zástupce je opřávněn
kontrolovat prováděni díla. zjislí4 objednaw. že zhotovitel pmvádi dlb v rQzpcIru se svými
povinnostmi, je Qbj%natd oprávněn dožadovat se na zholovildi ®sträněni vad vzniklých
chybným pQ$lljpem.
4) ZMtwůd prohlašuje, že má potřebné ävnoslenské Qprávrjěni, znabsti, zkušenosli a vybawni,
dy mohl řádně a včas provést m dk svého závazku.
5) V případě výskylu vicepraci, musí být všechny vkepňke Qd$Quhia$mé mvestôrem, jinak je
zM)tQvite| provádí v rá'mi sjednané ceny diia, O vicEpracích bude vždy zápis ve stavebním
deníku a podepsán stavbyvedoucim a Mws1ôrem.

XL Závěrečná ujednáni:
l) Tato smlowa múZe být měněna nebo dclµňôvána jen písemnými čisbvanými dodatky'
oboushanně Qdsč)ljh|asenými a podepsanými osobami, kteíé jsou Wrávrlěny k smluvnímu
jednání,
2) V pňpadě pozdních úhrad fakiur je potřeba dokdnat nový termín dokončeni stavby
3) Tato smlouva je vyhotovena ve dwu stejnop&ch, z nichž každý zúčastněný obdřZi jeden.
4) Smluvní sUmy tiřňtQ pmhlašuji a potvtzuji, že tato smlouva byla uzavřená pa vzájemném
projednáni a 11j svobôdné, nikoliv vtisni a na důkaz tciho připgjji své pcxipisy.

l

l
tel/fax:

354 424 550

ELČI s.r.o.
Lidická 419/10
Fmntiškovy Lázně 351 01
IČ: 26369818
+mai1:
Cli. 78-2194290227/01® spimn: KS PWň od. C vL 15964

Ve Franúškových LázníCh: dne 8.3,2019
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