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SMLOUVA

Herní
uzavřená podle $

2586

a

násl.

prvky

Bukovany

zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
1

SMLUVNÍ

STRANY

11 Objednatel
(Obec Bukovany
Zastoupen:

Adresa:
ič:

oič:

Bankovní spojení:
č účtu

Miroslav Stropek, starosta obce
Bukovany 47, 357 55 Bukovany

00259276

(CZ00259276
Č

12 Zhotovitel
(Obchodní firma:

zastoupená:

Místo podnikání:
ič.

nič:

(TEWIKO

systems, s. .o.

Radimem Kozákem, jednatelem

25472887
(CZ25472887

ČSOB, a. s.
Bankovní spojení:
účtu
Kontakt:
+ zmocněnec
pro technická jednání; Radim Kozák
č,

-tel

u

PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1

Předmětem této smlouvy je dodávka a osazení herních prvků, oplocení a mobiliáře.

2.2 Součástí této smlouvy je podrobný položkový rozpočet

la (příloha

č.

1)

—
(DOBA

3,1

u.
MÍSTO PLNĚNÍ

A

Předpokládaným termínem zahájení prací je

27.

3.2 Předpokládaný termín dokončení prací je nejpozdějido
3.3 Místem plnění

září 2021

30. listopad 2021.

je obec Bukovany u Sokolova

W.

(CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.4

Cena za stavební práce, dodávku a montáž v rozsahu či. II této smlouvy je stanovena
dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, zpracované
technické specifikace objednatele a činí celkem:

dle

688

(Cena bez DPH

144663,12 Kč

DPH

893 535,12 Kč

Cena včetně DPH

(Tato

cena

872,00 Kč,

je nejvýše přípustná.

4.2 Celková částka za dílo je fakturována najednou, po dokončení a předání díla a je splatná
doručení faktury. Fakturace bude
nejpozději 15 dní ode dne následujícího po
dodávek.
Fakturovány budou pouze práce,
doložená soupisem provedených prací a
kvalitně provedeny. Faktura je objednateli
které jsou předmětem smlouvy
předložena ve dvou originálních vyhotoveních.

dni

jsou

4.3(Dilo

bude předáno na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu.

ZÁRUČNÍ

5.1 Záruční

doba je minimálně 36 měsíců. Tato Iůta běží od předání cíla.

52 Sankce
5.2.1.

za neplnění dohodnutých termínů
v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému
podle smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny
dila za každý započatý den prodlení
Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je
i
povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý
započatý den prodlení,

Pokud bude Zhotovitel
I

6.2.2

v.

LHŮTA A SANKCE

M.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
6.1 Zhotovitel touto smlouvou
k

se zavazuje

převzetí a řádnému zaplacení

k

provedení díla a objednatel se zavazuje

uvedeného

v

předmětu této smlouvy.

díla
6.2 Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno
zhotovitel
8.3 Smlouva nabývá účinnosti dnem podepsání smlouvy o dílo oběma stranami.

6.4 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České
republiky zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
platném znění.

v

6.5 Tato smlouva byla uzavřena
znění

a

byly

splněny

v souladu se zákonem č.128/2000 Sb, o obcích v platném
podmínky pro její uzavření stanovené timto zákonem.

je

8.6 Smluvní strany prohlašují, že smlouva
výrazem jejich shodné vůle a na důkaz této
skutečnosti připojují podpisy osob oprávněných jednat jejich jménem.
Příloha
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