Smlouva o dílo č.
uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník ve znění pozděl'ších předpisů
Smluvní strany:
l.
Název zadavatele:
Sídlo zadavatele:
IČ,
Osoba oprávněná jednat:
Email:
Telefon:

Obec Markvartice
Markvartice 280, 407 42 Markvartice
00555916
Tomáš Renka, starosta obce
posta d,markvartice.cz
+420 775 866 170

Kontaktní osoba:

Tomáš Renka, starosta obce

dále jen ,,objednatel",
a
2.
Název zhotovitele:
se sídlem:
IČ,
bankovní spojení:
Číslo účtu:

Jan Hurych
Markvartice 416, 407 42 Markvartice
67225543
MONETA MONEY BANK, a. s. pobočka Děčín
183563390/0600

dále jen ,,zhotovitel",

uzavírají na základě vzájemné shody tuto Smlouvu o dílo
Článek I.
Předmět smlouvy

Přednlětenl této smlouvy jsou ,,Oprava IS v okolí OÚ Markvartice"

dle nabídky zpracované dodavatelem v příloze této smlouvy.
Místo plnění zakázky: pozemek st. p. č. 544 v k. ú. Markvartice u Děčína
Článek II.
Doba plnění
1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době do 30. 04. 2021.

Článek III.

Cena za dílo
1. Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činní: 645.000,-KČ bez DPH (slovy: šest
set čtyřicet pět tisíc korun českých
Článek IV.
Platební podmínky
l. Cena za provedení díla bude splatná po dokončení akce. Po dokončení a převzetí díla
objednatelem bude zhotovitelem vystavena konečná faktura se splatností 14 dnů..
2. Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy je zhotovitel povinen
neprodleně oznámit objednateli.
3. Náklady nad rámec této smlouvy dle bodu 2 tohoto Článku mohou být zhotoviteli uhrazeny
pouze, pokud takové náklady objednatel uzná jako oprávněné. Na úhradu nákladů za
provedení díla nad rámec této smlouvy nemá zhotovitel právo vyjma případu, kdy takové
náklady objednatel uzná a rozhodne se je zhotoviteli uhradit.
4. Za nesplnění termínu plnění dle ČI. II zaplatí zhotovitel objednateli sankci ve výši 0,05 %
z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí zhotovitel na účet
objednatele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.
5. Za prodlení s úhradou splátek ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho
účet sankci ve výši 0,05 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci
zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.
Článek V.
l.

ZáruČní doba
Na předmět této smlouvy - materiál i práce poskytuje zhotovitel standardní záruku
dvacet čtyři měsíce.

2.

Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla.

3.
Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese
zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele
v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.
4.
Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí
zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním.
Článek VI.

SouČinnost
l.
Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou
součinnost.
2.
Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle odst. l tohoto článku neovlivní kvalitu
plnění předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou

okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně
s návrhem nového termínu plnění.

Článek VII.
Platnost smlouvy
l. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.
Článek VIII.
Závěrečná ustanovení
l. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České
republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
2.
Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě
vzájemné dohody obou smluvních stran.
3.
Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží
jedno.
4.
Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly
jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.
5.
Uzavření této smlouvy o dílo schválilo Zastupitelstvo obce Markvartice na svém 2.
zasedání dne 18.02.2021 usnesením č. ZO .. .. .. . Pro přijetí tohoto usnesení hlasovalo
z osmičlenného zastupitelstva ... přítomných členů.
Přílohy:
i) položkový rozpočet

V Markvarticích dne 19.02.2021

podpis zástupce objednatele
Tomáš Renka starosta obce

VMarkvarticích dne 17.02.2021

podpis zástu

e zhotovitele

