
SMLOUVA o DÍLo č.010416M
vzavřenápodle ustanovení $ 2586 a násl. zákonač.8912012 Sb., občanský zakoník

na zhotovení díla - stavby
oÚ Řehenice, Křiváček č.6, 251,67 Pyšely _ štavební opravy fasády

čtánek I.
Smluvní strany

1. OBJEDNATEL:
oÚ Řenenice, Křiváček č. 6, 25l 67 Pyšely, Ič : B0240699
zastoupený : p. František ondřich, starosta obce, tel.606510129
2. ZHOTOYITEL:
M*P stavebněobchodní společnost s.r.o., 190 00 PRAHA 9, okřÍnecká 79311
lč : 25101935 DlČ : CZ25101935
zastoupený : lng. Jiří Malík, jednatel spol., tel. 603458549, e-mail : ing.iitÚnalik@volnv.cz

uzavfuajíníže uvedeného dne, měsíce a roku pro stavbu: oÚ Řehenice _ Stavební opravy
fasády smlouvu o dílo nazékJadě cenové nabídky zhotovitele ze dne 8.4.2016.

Článek II.
Předmět plnění

u'1. Stavební opťavy fasády hlavní budovy oÚ Řehenice dle nabídky zhotovite|e.
IL2. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem, na svůj náklad a vlastní zodpovědnost.

Clánek III.
Místo a doba plnění

m.1. Místem plnění je oÚ Řehenice, Křiváček č. 6, 25I 67 Pyšely
III.2. Termín zahájeruprací:.1.5.20t6, termíndokončeníapředríní díIa 3L.8.2016.
III.3. Práce budou postupovat podle harmonogramu vypracovaného zhotovitelem a odsou -

hlaseného objednatelem' změny termínů jen po vzájemné dohodě obou partnerů.

Článek IV.
Cena díla

IV.1. Cena byla stanovena jako cena smluvní a činí: 279 lzlr-Kč, bez DPH
(slovy: dvěstěsedmdesátdevěttisícjedostodvacetjedna korun českých, bez DPH.).

Iv.2 DPH bude účtováno dle platných předpisů.

čHnek v.
Platební podmínky

V.1. Na dokončené a předané dílo vystaví áotovitel do třech dnů fakturu' která bude obsa-
hovat náležitosti dle $12 zák.č^588D2 Sb. a $28 zak.č.588/04 Sb. a předá objednateli.

v.2. objednatel vystavenou fakturu odsouhlasí a uhradí do 14 kalendářních dnů zhotoviteli.
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Článek VI.
Zárulry

u'1' Zhotovitel se zavazuje. Že předrnět plnění této smlouly bude áotoven řádně abezvad' Za tímto účelem poskytuje áotóvitel objednateIi zárukuna jakost-díla v délce třílet (36 měsíců).
vI.2. Záručrtt doba počín á běžet dnem převzett díla obj ednatelem.

čHnek VII.
Smluvní sankce a pokuty

VII' 1 ' Při nedodrŽení-smluvních podmínek jedné či druhé strany bude poško zená stranauplatňovat sankce dle přísl. $ zákona č.8912012.

Clánek VIII.
ZáHadní podmínky provedení díla

Vn'1' Po podpisu SoD se do ýdne uskuteční schůzka smluvních stran, na které bude projed-nátl a odsoúlasen harmonogram postupu prací předložený zhotávitelem.VIII'2' Spolu s harmonogramem buáou róvncípróJednány a odsouhlaseny podmínky prová *dění díla v jednotliqých etapách postupu prací.

článek IX.
Předání a převzetí díla

x'l' Zápisemve stavebním deníku o dokončenípracívyzNezhotovitel objednatele k proto-kolrámímu pŤevzetí díla. Součástí zápisu o piedání'apŤevzetídíla je rovněŽ soupisevent' vad a nedodělků a doklad o.jejich odstranění potvrzený zástupcem objednatele'IX'2' Na základě oboustranně potvrzenéiró zápisu o předani apřevzetídíla předloŽí
zhotovitel objednateli fakťuru, kterou objednatól ve lhůtě 14 dnů zhotoviteli uhradípřevodem na účet zhotovitele.

Čtánek X.
Dodatky ke smlouvěo odstoupení od smlouvy

X.1. Vícepráce (méněpráce) a změny SoD budou
ve stavebním deníku a následně dodatkem k
stranami.

X.2. Každá ze smluvních
stanovených ziíkonem.

_uplatňovány 
smluvními partnery zápisem

SoD odsouhlaseným oběma smluv''imi

stran je oprávněna odstoupit od této smlour,y z důvodů
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Clánek XI.
Závěrečná ustanovení

Xrv.l.Práva a povinnosti smluvních stran neupravená touto smlouvou Se řídí obecně
platnými právními předpisy, zejménapříslušnými ustanoveními NoZ.

XIV.2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy jsou moŽné pouze ve formě písemných
dodatků k této smlouvě.

XIV.3. Smlouva o dílo je vypracována ve dvou stejnopisech, znichž každý má hodnotu
originálu. Po jednom vyhotovení obďrží každá strana.

XIV.4. Všechny iďormace, které si poskýnou smluvní strany v souvislosti s předmětem této
smlouvy jsou důvěrné a mohou bytvytlžity výhradně k ěinnosti v rámci této sm|ouly.

Přílohy:
C.l - Cenová nabídka ze ďne 8. 4. 2016
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Za objednatele:

František ondřich, starosta

Zazhotovitele:
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Ing. Jiří Malík, jednatél spol.
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