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Nózevdíla
provéstpro objednatelena svùj nóklada na své
Zhotovitelsetouto smlouvouzavaz.u.ie
podmínektoto diìo:
za
uvedenych
smluvních
ncbezpeòí dóle
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ce chodn
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Objednatclsezavazujezhotovenfpiedmètdíla pievzit a zaplatitjej podlepodmínektéto smlouvy

llt.
Cenadíla
Kò
Smluvni stranysedohodlyna této cenèdíla:
bezDPI{: 1.533.332.Kò
20o/oDPH: 306.667.Celkem vóetnè DPH: 1.839.999,-Kò
je
Tato cena nejvfSe pÍípustnó, koneònó a obsahuje veSkeréniklady na veiejnou zalcÍzku.

lv'
Termin plnèní
Zhotovìtelpiedàobjednatelidokonòenypiedmétdíla do 12.1I .2012.
Objednatclbude zhotovitelemvy-zvànk pievzetí díla pèt dní piedem. Piedpokladcmpro dodrZení
termínuje vzajemnaspoluprócesmluvnich stranna odsîranènízàvad(nedostatkú,které se vyskytnou v prubèhuzhotovovónípiedmètu díla, napi.chybya neúplnostpiedanédokumentace.vypadky proudu, atd.. piekóZkyzhotovitelemnezavinèné).O dobu, po kterou zhotovitel bez svéhozavinènínemúZena díle pracovat.setermínplnèníprodluZuje.
ObjcdnatelpÍedózhotovitelistaveniSlè
do 17.9.2012.
V.
TechnicképÍedpoklady pro plnèní smlourry-.
Objednatelsi zajisti na vlastní nóklady pied zapoèetímprací vyqièení inZenyrskychsítí.

a

VI.
NebezpeòíÉkodyna zhotovenémdíle
zhotovitcli
za Èkodyna dilc. pokudje dilo zhotovovónona pozemkuobjedobjeclnatelodpovídó
natelenebona pozemku.ktery objednalelopatÌil. Picdmètdílajc vlastnictvimzhotoviteleaZdo
I)ncm pievzetídíla vznikó zhoîovitelipràvona lakturaci
okamZikujeho pievzetíobjednatelem.
piedanéhodíla.
VII.
Vada dila a zóruòní doba
I .Dílo mó vady.jestliZejeho provedeníneodpovídàdokumentacinebojinému piedpisu,piedaném
ZhotoviteIneodpovídóza vady.kterévznikly v dúsledkuvad neboneúzhotoviteliobjednatelem.
plnostitèchtopodkladù.Zhotovitelje v5akpovinenna vady zjistènéodbomoupéòíobiednatele
upozornit.
2.2'àruènídoba na dílo zhotovenépodle této smlouvy byla smluvními stranamidohodnutana
celek.
60 mèsícùna stavbu,.jako
VIII.
Fakturace,splatnostfaktury, úrok z prodlení
Faktura bude odeslónana adresuobjednateleuvedenouv zàhlaví teto smloury o dílo po.leho
dokonòení.Splatnostfaktury.iedvacetjedna dní (21).
Objednatelbere na védomí, Ze v piípadè prodìení s úhradoufaktury mó zhotovitel próvo vyúÒtovat objednateliúrok z prodleníve smvslu$369a $502obchodníhozókoníku.
IX.
Reklamacevad
l.Objednatel.iepovinenzjevnévady reklamovatu zhotovitelepii piejímcedíla (zópisem).skryté
vady bez zblteònéhoodkladupii jejich zjiètènipísemné.
2.VadynebrónícíuL.ívànidíla ani uZívónídíla nezhorèující
nejsoudúvodemnepÍevzetídíla.Zhotovitel je povìnentakovévady i reklamovanév z.àruè,ní
lhùtèbezplatnèodstranitv dohodnutélhútè.
Vady musejibyt popsànya ncbo uvcdenzpùsob.jak seprojevu.ií.
3.Dílo nebopiedmètdíla majícítakovévady,ZebróníuZívónía nebouZívóníznaònèzhorÈují.nemusí objednateìai do jejich odstranènípÌevzít.
X.
Víceprócea subdodavatellt'konú
Zhotovitel nebude2ódnépràcerealizovatpomocí subdodavatelú.Veèkerévíceprócebudou pìedem
konzultovónys objednatelema budou realizovónypo odsouhlaseníobou stran na zókladè
dodatkuk této smlouvè.
nodeosaného

xI.
Zména ceny díla a termin zahójení praci
Zhotovitel zahají pràcena piedmètu <líladnem po piedóni staveniStèza piedpokladu.Ze staveniSjak je uvedenove òl.IV..budouk uvedenémudatuk dispozici.
tò a pÌisluSenství.
XII.
Smluvní pokut-v
Zhotovitelzaplatísmluvnípokutu 0.05%za kaLdyden prodìeníz celkovéóóstkl zadílo.
Objednatelzaplatismluvnípokutu0.05% zakaidy den prodleníz celkovéòóstkyza dílo ve
sjednanélhùtè splatnostilaktun.

xIII.
Ostatní smluvní ustanoveni
-Smluvnístranyse dohodly.2e na òós1díla. kteràbyla piedmètemreklamace.posk)tne
zhotovitelobjednatelizórukuv délcetrvónídle nabídkyuchazeòe.

--t-

-Zhotovitelje povinenodstranìtreklamovanou
va<1u
do objednatclemuròenéhotermínua to i v
pffpadè'Zereklamacineuznàvé.Pokudtak neuòini.jepovinen
uhraditobjednatelismluvnípokutu
dle nabídky uchazeòe.Ki z-akal.ly i zapoè.aty
den pioileni s îerminem oclstranòní.Tímto vsak
nenídotóenoustanovení8373a nósle<1u.iících
obchodníhozókoníku.Nóklaclyna otlstranénireklamovanévady nesezhotovitel.ìve spomlichpiípadech,aZdo
rozhodnutisoutlu.V prif"ìa p.ra,.
nostníchpodmínek.klerénedovolujívaduoclstranit.
bucleodstranèna
v termínudohodnutems
ob.jednatelem
pii povètmostních
podminkóchpovolu.iících
opravuprovést.
-Neodstraní-lizhotoviterrekramovanou
vaduv uròenémtermínu..ieob.iednatel
opróvnénpovèiir
odstranènímvadyjinou specializovanoufirmu. veskcré
takto vznìklc naktaayunraai objednateli
zhotovitel.
V piípadè.2eobjednatelivzniknez ujednànídle této
smlouvl,nórokna smluvnípokutunebo.ji_
nou maietkovousankcivùèi zhotoviteri,.ieob.iednater
opróvnènvystavitpenarizaòní
fakturua
pozastavitproplécenífakturzhotoviteÌedo doby 'hrazcní
penalizaèniraktun..
Zhotoritet prohra5uje,àe k dnelnÍmu dni nemó vúti
ouci iil;;#;é
finanóni
zàvazkypo lhútè splatnosti.
PÉediní a pievzetí pÉedmètnéhodíla pÉedsmluvním
termínem:
obicdnalelsruhlasí.ze pievezmepiedmètdírapodre
téîo smlouvy.bude-ridíro bez vad a podre
dodanódokumentacei pied smruvenlimt*.mín.m
a faktu; uhradí dle u.iednónív òl.VIIr. této
smlourl.
'fato

smlouvaje vyhorovenau" duou
dostancje<1en
vllriska objeclnatel
jeden vytisk' Smruvnistranyna znamení
"*"rnp1élll'rrrotouit"t
souhrasuse znènima obsahemsmlouv_v
ji podeprsulí.
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BajuSevMichal (za zhorovilcÈl
majitel firmy

v Zatcrdne l4.zàií2012

Ladislav ubiska(za objednatele)
starosl.a
obcc
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'luchoiicích

dne 14. zitií 2012
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