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SMLOUVA O DÍLO,.t,,902,

l¶

uzavřená podle ust. § 2586 a násl zákQna č, 89/2012, občanský zákoník (dále jen
,,NOZ").

l. Smiuvni strany- jejich obchodní názvy:
a) Objednatel:

Obec Bukovany
Bukovany 47, Bukovany u Sokolova, 357 55
lČ : 00259276
Statutární zástupce: Miroslav Stropek. $tama obce

B) Zhotovhl:

ELČIs.r,o,
LHkká 419/10
351 01 Franti9kwy Lázně
IČ:2636981B
DIČ:CZ2636981B
bankovní spojeni: Komeíčni Banka as. pobočka cheb
Č,Ú.- 78-2i94290227H1®
Siatutámi zá$tLjN: ČiZek Petr, jednaÉd sNečnoslj
Stavbyvedoud:

"~"

Pfechnět sMowy a určeni smhNnlhQ,závµku:
11. Uďení díla:
I) Zhcďovild se zavazuje provést dlb (stav%):

.výměna 2ks sloupů VO a kabelového vedeni.veškeré dodávky a práce se stavbou spojené. KvMWtivní a kvdilativni podmínky dodávky a rozsah
jedmůivých objektů je dán výkazem výměr,
2) Výměna 2 ks síoupů VO.
3) Z1K)tQwte| pmwde dlb v tůzsahu a za podmínek dle této smlouvy, jinak $amcl$lamě a s plmu
odbamosti a dk platných ČSN a obecně závaaiýá pkdjNsů.

lil. Mkto plněni:

Stavba bude pmvedena, dokQnčena, předána a převzata na staenišů: na pozemcích vc vlaslnicNi obce
Bukovany u Sokobva.
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N. Doba pběM:
l) Zah*mi
1.6.2019
2) lkkônčeni díla
30,7,2019
3) Termin se audomatHy pMúuje q dny s nepřimivými ůmatickými pcdmínkami. Nepříznivými
podmínkami se rozuml |epbmi. pov&msů či stážkové µxlmínky, které by bránili právě prováděným
pracím. O 1ěchtô nepříznivých dnedi bude vždy sepsán zápis ve stavebním denĹku a pQdep$án
stavbyvedoucí a invest«em
4) Termin se také pMužuje v případě vicepmci.
y,

závezku zhotovltek:
l) ZhcAovitd oznäní ®jednatä 3 dny předem den, kdy dokončl své práce a pňpravi je k pkvzeti.
2) Pkjimací řízeni bude uzadeno písemným zápisem,

VI,

kvalitu na dílo:
l) Zámka na dllo je 61 měsíců.
2) Za vady zjišléné ph přejimacim řízeni ôdpovldá
a je povinen je cdshariú ve lhůtách
určmých v úpise ô pkdáni a pkvzeú díla,
3) O$|ami zjištěné a řádné nahlášené vady po dchi 61 měSíců je zhotovitd povinen dstranit do 2
měsíců ode dne nahlášsni vady v případě, kdy vada nebráni uZlváni díla a v terminu nepmdleně
- ihned, v případě, kdy váda bráni užívád dha nebo pcQjěv vady způsobuje škody nä majetku.

V1LCenaazpú$0l?mnÍ:
l) Cena je stanowna pci jdnání a odsouhlaseM y'z*mrk)u dohodou qňu smlwnich sdran.
Cena díla bez DPH činí 98.948,- Kč, Z toho činí DPH vd®ě pdpisu sazba 21 % 20,779.- Kč
Cena díla 119.727,- Kč vC. DPH
Tato cena byla urCenä kalkulaci zhotovitek pcde zadáni a požadavku ôbPdnate|e. Tato
kdkulace je nédiinou součásti smlouvy b
2) Fakturace pquběhne nadvakrát.
a) Fďturace č 1- po pňe'dání díla - 90 % zedkové ceny díla
b) Fakhiraoe Č.2- po ®siraněni přlpadných vad a neóodělků díla - 10 % z cekově ceny dík
Splatnost faklur je 20 dnů.
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l) Smluvní strany se osYobQzuji od dpov%nosti za částeCné rlebQ Úpkié nesptnéni smluvních
závazků, jesúiže se tak StáQ v důsledku vyšší md. Za vyššl mc se pckládají ôk&os$i, kteíé
vznikly pkj uzävkni léto smlouvy v důsMku swanami mpledvidatehých a n«xNraůtelných
udákistí mimoládné a neôdvraútelné povahy a máji bezpíostkdni m na plněni díla,
2J V př'ipadě vyšší meči se pcodlužuje ihůla ke sphěni smtuvnich závazků pode dohcdy smlwnich
stran,

lX. &nkivni pokutya úrdyz prQd|eú
l) Za nedokončeni díla ve smluveném termínu dle a, lV,. bodu 2, sj%nána mluvní pokuta ve
výši 0,05% z celkové ceny dila(bez DPH) za kazdý zapďatý týden pn%eni.
2) Za neWrZeni ihůty sMamcsti NlančnihQ plněni se sjednává Mok z prodlenl ve výši 0.05%
z fakturované částky za každý "počatý týden pwlknl s Nacen'im.
3) Splatnost smluvnich pokut a úroků z prodkmi se sjednává na 10 dni po doručení vyúčtováni
druhé siraně,

JĽ IJdší ujednáni smlwnIch stran:

'·~'

l) Tato smlouva má důvěrný charakPr2) Odstoupeni od smbwy
řidi§ 1829 - § i83S ob,zák
3) Zhotovitel bude pří prováděni díla doddcwat ustmovenl platných ČSN, zákQny a vyhlášky, které
se týkaji khcl činrmti, technologie stanovené výrobcem mateňálů a pslupy navržené v PO.
Veškeré podmínky stavebniho jxmkni a práce budou výkmávat Q$Qby $ přidušnou kvdiňkaci
a dlb bude prováděno řádným způsobem- Objedřiatd nebo jim jm'ěkný zástupce je op'ávněn
kmůdovat yováděni díla. zjkti-li ô*dnatel, že zhotovitel µovádi diio v mzporu se svými
povinnostmi, je Qbjednatd Wrávněn dožadovat se na zhobvi%i ®stranéni vad vzniklých
chybným pQstupem4) Zhotovitel µohlašuje, že3 má pútkbné živnostenské oprávnění, znakNi, zkušenosti a vybaveni,
áy mohi řádně a včäs pmvést práce dle svého závazku,
5) V případě výskytu vicepcacl, musí být v&chny viepráce odsoljhksené Mvestomm, jinak je
zhotovitel yovádi v rámci sj%naré ceny díla. O vkepcacich buck vŽdy záµs ve stavebním
deníku a podepsán stavbyvedôucIm a invesbrem,

XL Závěrečná uiednánÍ:
l) Ťätcj smlouva múZe být měněna ndui dôplňována jen pNmnými čisbväňými dodatky
o%usbanně Qd$ouh|a*nými a pódepsanýň Qsobami, ktemé jsou oprávněny k smluvnimu
jednání,
2) V případě pozdních úhräd faktur je potřeba d*dnat nový termln dokončeni stavby,
3) Tato smbwa je vyhotovena ve dvou stejnc'pisech, z nichž každý zúčastněný obdrží pden.
4) Smtuvni strany tímto pmhlašují a ptvrzuji, že tato sm|Quva byla uzavřena po vz*mném
prqednáni a to swbodně, nikoliv vtisni a na důkaz =
své podp'sy
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za zhotovitd
Ntr Čížek - jcdnatel

Wmslav StmpeY" stamta

