SMLOUVA

DÍLO

OBEC Bukovany
Bukovany čp.47,367 55 Bukovany

Název

Sídlo:

Ičo:

00259276

(CZ00259276

DIČ:

(dále jen

starosta obce
„Objodnatel* na straně jedné)

Miroslav Stropek

zastoupení:

jako

—

LAJKA spol. s.r.o.
49791648 DIČ 49791648

název:
IČ:

zastoupení
(dále

O

jen

Karel Všotočka
jako „Zhotovitel“

jednatel společnosti

na straně druhé)

a

roku podlo $ 2589 a násl, zákona
uzavrají níže uvedeného dne, měsíce
(občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

Smlouvu o dílo

(dále

jn

č.

89/2012 Sb.,

„Smlouva")
1

Předmět Smlouvy
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad

Podmínek níže uvedených
*

dilo:

Parkoviště u budovy Obocního úřadu v Bukovanech

a objednatel

se

této Smlouvy,

a nebezpečí pro objednatele za

“,

zavazuje Dilo převzít a zaplatt za něj Zhotovitel cenu, která

(Gena Díla a

je

sjednána v č

I

u

způsob úhrady

strany dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši 185 597,91 Kč
Včotně DPH de platného zákona,
(slovy: Sto osmdosát pět tisic pětset devadesát sedm korun českých a 0,91haléřů).
Čena za dílo bude uhrazena na účet Zholovitele č. 19
Banky po předání a převzetí Díla. Splatnost faktury, která bude mít náležitosti daňového dokladu
se stanovuje na 14 dnů ode dne jejího doručení objednavatalí
Smluvní

se

Po ukončení provedených prací bude Dílo účtováno podlo skutečně provedených prací
im, že sazby za jednotkové ceny se nemění,

m

Termín zhotovení díla
Smluvní strany se dohodly,
zahájení: 15.06.2022

ukončení

:

31.08.2022

že Dilo bude Zhotovtelem

provedeno v terminu

a výměr

s

věci určené k provedení díle:
Objednatel předal při podpisu smlouvy následující
cenové nabídky.
určení prováděných stavebních prací dle předložené a odsouhlasené

Přesné

W

a převzetí Díla

Předání

však bude dílo
předání a převzetí Dla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději
této smlouvy.
zhotoveno předáno v termínu uvedeným v

čl

K

(O

předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol

Díla dohodly
Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny
den
prodlení.
pokutě ve výši 0,5 % z dlužné částky a za každý

Pro případ prodlení
Smluvní

pokuty na

na smluvní

zhotovením Dia na straně zhotovitele má objednatel právo namisto
se
Dia ve výší 0,05 % za každých započatých 7 dni prodlení
slevu
z ceny

v.

(Odpovědnost za vady
(stavebně
Zhotovitel poskytne na Dilo záruku po dobu 38 měsíců od předání Díla objednateli
montážní práce).
do stavby.
Záruka 24 měsíců se poskytuje na výrobky a technologie zabudované
materiálu,
vadami
který předal
díla,
budou
způsobeny
které
nevztahuje na vady
Záruka s0

Zhotovitel podlo
Zhotovitel

E.

I této

Smlouvy objednatel

se zavazuje předat Dilo bez vad a nedodělků.

době předání na Díle viditelné vady či nedodětky,
skutečnosti bude Smluvními
předání převzetí Dila dojde až po jejich odstranění. O této
Štřanami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotoviel

Smluvní

strany se dále dohodly, že budou-

v

a

M

Závěrečná ustanovaní
Tato Smlouva nabývá platnost

a účinnosti

dnem

jejiho

podpisu oběma Smluvními stranami.

Smlouva a vztahy z ni vyplývající se ídl právním řádem České republiky, zejména.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
příslušnými ustanoveními zák.

-Tato

.

obdrží po jednom
Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana
Vyhotovení

s jejím
Smluvní strany niže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečet,určitě,
a
srozumitelně
skutečné
vůle,
(bsaham souhlasí, tato je sepsána podle jejich pravé a
nikoli v tisní

(V

za nápadně nevýhodných

Kynšperku nad

Mrosav Skopek
starosta obce
objednatel

Ohří

podmínek.

dne, 14.06.2022
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