
dle § 2586 a násl. zákona Č.

l) Objednatel:

Název:
Sídlo:
IČ,
jednající:
E-mail:

(dále jen ,,objednatel")

2) Zhotovitel:

Obchodní firrna/název/jméno:
Sídlo/místo podnikání:
IČ,
DIČ,
jednající:
Zápis v obchodním rejstříku:

Korespondenční adresa:

Kontaktní osoby:

(dále jen ,,zhotovitel"; zhotovitel sp

l



l) Zhotovitel
nebezpečí
zavazuje dí

2) Předmětem

3) Rozsah pra
zřejmé cen
maximální
písemně o
nedílnou so

4) Předmětem
výkony pot

^~

l) Cena za
položkovéh

Cena bez

DPH 21 %

Cena s DP

_

V případě

2) Případné v
obsažených
potom dle
dohodnout.

3) Stavební pr

4) Zadavatel n

l) Strany sjed

2) Objednatel
dnů od po
předáním
prodlení.



3) Objednatel umožní př
neomezeném rozsahu
dobu dvacetičtyř hodin

l) Zhotovitel se zavazuje

2) V případě zjištění záva
odstranění ve stanove
dokumentaci, nevyhov
smlouvy, je zhotovit
objednatelem určené
nebudou ujištěné závad
jinak, nesmí zhotovit
zatěžovaly nebo znemo

3) Dílo nebo jeho část vy
povinen na žádost obj
případě je objednatel
zhotovitele.

4) Za objednatele má prá
nebo jím písemně pově

5) Za zhotovitele má prá
František Brázda, tel.6
Kamil Baláš, tel.604 20

6) Před zakrytím prací a
kvalitu, je zhotovitel p
určenou osobu k prove
ze strany objednatele s

7) Objednatel nebo zást
pracovních dnů) potvrd
zástupce objednatele k
náklad (nedohodnou-li
objednatel bez zbyteč
latentní chování objedn

8) Zhotovitel odpovídá z
Zhotovitel prohlašuje,
kterým je ČSOB Pojišt
to do doby předání díl
vyžádat příslušné poji
události na stavbě ze s
náklady na sanaci škod

9) Zhotovitel je povinen



průběžně odstraňovat od
povinen předat vyklizen
objednatele.

10) Kontrolní dny na stavbě
kterékoliv smluvní strany
Kontrolní dny a uskutečn

l) Dílo bude dokončeno a
doručena (bude-li doručo

2) Přejímající řízení se usk
přejímající řízení bude z
díla objednateli. Objedna
pokračovat.

3) Podmínkou převzetí díla
platnými obecně závaz
dokumentací, a to pro d
elektřiny, rozvodů plynu
objednateli, podmiňuje př
revizní zprávy, prohlášen
předávacího protokolu.

4) O předání díla bude seps
musí objednatel vytknout
a nedílnou součástí před
tedy dokumentace potřeb
a certifikáty na materiál
závazných právních před
provozu díla a jeho jedn
nedokončené a nemůže
případě dílo převzít. Ve v
Budou-li na díle v době p
způsobem, samy o sobě
objednatel povinen dílo p

S) Pokud převzetí díla objed
dnů) předat zhotoviteli pí
vytýkat zhotoviteli jiné zj

6) AŽ do podpisu předávací
ceny díla není objednate
věci.

7) Zhotovitel vyklidí dokon
díla s vytknutím drobných



l) Zhotovitel se zavazuje p
technickým normám pla
dokumentace.

2) Zhotovitel neodpovídá
prováděnou v rozporu s p
jež byly objednateli předá

3) Zhotovitel poskytuje obj
díla. U jednotlivých výro
jejich výrobci, ne však dé

1"~

l) Smluvní strany se doho
nárokovat po zhotoviteli
prodlení. Zhotovitel je
platbou podle této smlouv
každý započatý den prodl

, "

l) Ústní nebo písemná ujed
provedení díla podle této
smlouvy.

2) Přílohami této smlouvy js

- příloha č. l - položkový

3) Tato smlouva je vyhoto
smluvní strana dostane po

4) Smluvní strany prohlašu
nikoli v tísni a že pokud
zákona č. 40/1964 Sb., v
stran, nikoli v neprospěc
účelem dosaženi vyvážen
oboustranně přijatelné vý

S) Smluvní strany prohlašu
obsahem a na důkaz toho
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