SMLOUVA O DÍLO

Zhotovitel:

RADEK ŠŤASTNÝ-zemní práce,
Provádění staveb.jejich změn a odstraňováni
Ronovská 234,28561 Žleby
IČO: 641 77009
DIČ: CZ7502240834
č.ú. 196328040257-0100
peněžní ústav - KB Čáslav

Ob;ednavatel:

Městys Bílé Podolí
Bílé Podolí 12, 282 72
IČO: 00235997

zastoupena:

Jiří Desenský,starosta

I. Předmět plnění
Zhotovitel se zavazuje, že pro objednavatele provede vybudováni nového oplocení hřbitova
Lovčice.
Termín provedení díla je stanoven do 28.10.2016. Termín je podmíněn příznivým počasím
pro realizaci stavební činnosti na základě dohody obou stran. Dílo lze dokončit i před tímto
terrnínem,jakje sjednáno dohodou smluvních stran.
Dokončením díla se rozumí jeho realizace a následné řádné předáni spolu s případným
odstraněním vad.

Il. Cena a platební podmínky
Celková a konečná cena za provedené práce a služby dle bodu 1. této smlouvy je stanovena ve
výši 277.800,- Kč včetně DPH, slovy dvěstěsedmdesátsedmosmsettisíckorunčeských.
Za
provedené služby zhotovitel objednavateli vystaví doklad o zaplacení ceny převodem na účet
č. 196328040257-0100 a to do 14 dnů od vystavení faktury.

m. Odpovědnost

za vady

Záruka na veškeré dodávky materiálu je poskytována v souladu se zárukou poskytovanou
výrobci.
Záruka na práci je poskytována v délce 60 měsíců. Objednavatel je povinen reklamovat
zjevné vady kvality a rozsahu služeb a prací dle možností okamžitě při jejich zjištění,
nejpozději ovšem do data vypršení záruční doby. Zhotovitel však neodpovídá za vady vzniklé
nedodržením podmínek při provozu díla nebo při zásahu třetí osoby (zejména krádeží,
poškozením) popř. vyšší moci. Záruční doba uvedená výše začíná běžet dnem předáni

a převzetí díla objednavatelem. Zhotovitel odpovídá za vady díla, jenž jsou patrné při
převzetí nebo se objeví
během záruční doby, pokud byly způsobeny porušením jeho
povinností nebo neodstranil po jejich urgenci objednavatelem při předání. Zhotovitel je
povinen tyto vady odstranit na své náklady.

IV. Závěrečná ujednání
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou účastníků. Obě strany se zavazují
v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího předmětu plnění.
Platnost této smlouvy je stanovena datem dokončení díla dle bodu I. této smlouvy, přičemž po
tomto datu zůstávající v platnosti záruční doby na jednotlivé provedené práce a použité
komponenty, uvedené v bodu III. této smlouvy. Tato smlouva je vypracována ve dvou
vyhotoveních,
z nichž každá má platnost originálů a je jí možno měnit pouze formou
číslovaných písemných dodatků. Na důkaz projevu své svobodné vůle smluvní strany
připojují své vlastnoruční podpisy.

V Bílém Podolí dne 15.7.2016
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