SMLOUVA O DÍLO
Smluvní strany:
Zhotovitel:
Objednatel: OBEC PRYSK, sídlem: Dolní Prysk 17, 471 15 Prysk,
IČO 00525197
zastoupená Bc. Janem Svitákem – starostou obce

„Pohybová stezka v obci Prysk“
Předmětem této smlouvy jsou veškeré činnosti uvedené a oceněné v Podrobném rozpočtu – krycím
listu nabídky, který je nedílnou součástí této smlouvy v rámci akce: „Pohybová stezka v obci

Prysk“
Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících
z podmínek při provádění díla k, z odborných znalostí zhotovitele je zhotovitel povinen provést soupis
jím navrhovaných změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotlivých cen používaných pro
návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit tento soupis
objednateli k odsouhlasení formou Dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na
realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Bez souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály,
technologie nebo změny proti cenové nabídce.
TERMÍNY:
Termín zahájení prací: 1.4. 2016
Termín dokončení prací: 30.9. 2016
Termíny provedených prací, budou splněny zhotovitelem za podmínek že:
- objednatel splní své závazky
- nedojde-li ke zhoršení počasí, nejdéle však do 30.11. 2016
Za datum splnění smluvních závazků se považuje předání a převzetí díla.
CENA DÍLA:
Celková cena za provedení prací a dodávek dle předmětu této smlouvy je stanovena dohodou
obou stran ve výši………………………………………………………….včetně DPH.
Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele. Tato cena je pevná a obsahuje veškeré
náklady a zisky zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla. Veškeré
případné vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou uvedeny v předmětu smlouvy, musejí
být vždy před jejich realizací odsouhlaseny objednatelem.
PLATEBNÍ PODMÍNKY:

Zhotoviteli nebude poskytnuta záloha. Fakturace bude probíhat měsíčně dle skutečně
provedených prací do výše 90-ti % smluvního závazku. Zbývajících 10% ceny bude uhrazeno
po odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení dokončeného díla. Součástí všech
předkládaných faktur bude zjišťovací protokol, soupis prací a dodávek včetně odkazu na
ceníkové položky, rekapitulace prací a subdodávek. Splatnost jednotlivých faktur bude 30-ti
denní. Konečná faktura bude vystavena do 14-ti dnů po předání a převzetí dokončeného díla.
SMLUVNÍ POKUTY:
V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odevzdání řádně dokončeného díla, sjednanou v této
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z hodnoty díla za každý den prodlení.
V případě, že je objednatel v prodlení se zaplacením záloh nebo faktur ve lhůtách splatnosti, je
povinen zaplatit zhotoviteli úrok ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení ode dne
splatnosti do dne zaplacení.
ZÁRUKA:
Zhotovitel poskytuje záruku v délce dvou let. Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla. Po
tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruka se poskytuje pod
podmínkou, že dílo bude provozováno v souladu s určením díla a že v něm nebudou prováděny žádné
změny či opravy. Nárok záruční opravy zaniká v případě poškození díla mechanickým, chemickým či
jiným způsobem odlišným od běžného používání. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory mezi
sebou budou řešit především smírem a vyvinou veškeré úsilí k tomu, aby byl dosažen bez zbytečné
ztráty času.
Osoby oprávněné:
……………………………..
Zhotovitel
V …………. dne…………..

…………………………
Objednatel – obec Prysk

