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SMLOUVA O DÍLO

Zhotovit€|: ZEMPRASTAV §pol. s r,o.,, Vidoň l2
zá§tupce: Romana Chudobová. jednatel

-

Tetín,507 71 Miletín

lC:26012235 DlC: CZ260l2235
Bankovní spojení: Čs t t osOsologlosoo

a

Objednatel: Obec chroustoy, chroustoY 81,289 02 Kněžice
zastoupený: Ing. Pavlem vančurou, starostou obce
ICo: 00640654 objednatel není plátcem DPH
Bankovní spojení: 33228l9ll0l00, I(B Nymburk
osoby oprávněné jednat ve věcech technických a k převzetí díla:
lng. Pavel Vančura, starosta obce mob,:724l86958
Josef Hodoň, místostarosta obce mob.; 602l03886
Uzavilaji niže uvedeného dne
sm louvu o dílo

podle § 2586 a násl, zákona č.89/20l2 sb,občanského zákoníku v účinnémzněni

Článek 1
Předmět smlouvy:
Přednětem smlouvy

je:

,,

odbahnění rybníka NÁVEsNÍK ''

podle nabídky ze dne 12.10.2016, nabidkaje nedílnou součáslítéto smlouyy o dilo,

Článek 2
Čas plnění:

DiIo bude zahájeno nejdéIe dne 5.1istopadu 20l6 zápisern o předáni staveniště a zhotoveno do

předáVacínl protol(olem.
V připadě nedodrŽení tohoto lerm inu Zaplati ZIrotoV itel
prodlení,

Sm

3 l ,

srpna 20 l7

luvn í pokutu ve výši 0,5 yo Z ce|y díla za každý den

Čtanex g

povinnosti zhotovitele
ZhotoVitelje poVinen provést předmčt snrlouvy dle pokynů objednatele, podle uvedené nabídky a v dohodnuté
lhťltě lej objednatelj předávacim protokolem předat,
Zlrotovite] pťovede dilo v souladu se všemi platnými právními přeclpisy, platnlimi ČSN, vztahujicími se na dílo
ve smlouvě, při prováděni díla bude zhotovitel dodržovat platné pÉvnípředpisy, hlavně bezpeEnost práce,
požá,níochranu a předpisy o ochraně žiVotníhoprostředí.

PřiPadné vicePráoe musi dodavatel předem pIojednat a odsouhlasit s objeclnatelenr, Odsouhlasené vicep1áce

s odsouhlasenou cenou budou pisemnýrn dodatkem této smlouvy, nebo buclou zapsány ve stavebním déníku,

Článelt +
Vady dila, záruční doba
V případě Z.jištěných závad bude objednatel V průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele.
Zhotovitel bezplatně odstraní rel<lamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. O dobr.t
odstraňováni vady se plodlužuje záručnídoba.

Záručnídoba byla dohodnuta na celé diIo 3ó lněsícťl od plotokolárniho přeclánídila,

Clánek 5
Cena a způsob placení, záloha
Celková cena díla je podle dohody objednatele se ZhotoViteleln a nabídl(y

BEZ DPH
375

l(č

DPH
78 765,00

Kč

:

CELKEM
453 837,00

Kč

Cena za dílo bude hrazena pr,Ůběžně na Základě daňoVých dokladů (dále jen ,,fakfuf") vystavených Zhotovitelem
l x měSiČně, přičemždatem zdanitelného plnění.je poslední kalendářni den příslušnéhoměsíce, a to v
souladu
s ustanoVením § 2ó25 občanského zákoníI<u.. Nedilnou součástí faktur.y bucle soupis provedených praci
Doba splatnosti faktury byla dohodnuta na 30 dnů,
Zhotovitel Vystaví konečné vyúčtováni ZáVělečnou tal(ttllu do l5 kalendářnich dnů od dokončenídiIa,
V připadě nezaplaceni fal(tuly Ve lhŮtě Splatnosti. Zaplatí obiednateI zhotoviteli 0,5 % z ceny dila Za každý dcn
Zpoždění pIatby.

Clánek 6
Ustanovení společná a záYěřečná
Otázky v této smlouvě neupravené se řídíObčansl<ýrn zákoníkem v platném znění,
Změny a dopInění této smlouvy je možné píovádět pouZe písemnými, oběma stranami odsouhlasenýmj dodatky,
nebo ZápiSem do stavebního deniku,
je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, Z nichž každá strana obdržípojednom.
Tato smlouva
učastníci si smlouvu přečetli, soulrlasí s celým jejim obsahem a na důkaz toho piipójují sve podpisy.
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