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SMLOUVA O DÍLO
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

na akci:

VODŇANY, ČOV – obnova střešní krytiny folií

číslo smlouvy zhotovitele: S1NV2018-116 číslo smlouvy objednatele: 47/2018/OSMI/sml.

zakázkové číslo zhotovitele: 2430708500295

1. Smluvní strany

Objednatel:

IČO:
DIČ:
Telefon:

zastoupený:

MĚSTO VODŇANY
Náměstí Svobody 18/1, 389 01 Vodňany
002 51 984
CZ002 51 984

fax:

panem starostou Milanem Němečkem

( dále jen objednatel)

Zhotovitel: ČEVAK a.s.
Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice

zápis v OR Krajského soudu v Českých Budějovicích v odd. B, vložce 657

IČO:
DIČ:
telefon:

zastoupený:

608 49 657
CZ60849657

fax:

Ing. Jiřím Lipoldem, technickým ředitelem

2. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem plnění je obnova střešní krytiny folií Dekplan na budově
česlovny na městské čistírně odpadních vod Vodňany. Demontáž stávající krytiny,
oprava klempířských prvku a podkladu pod střešní krytinou.

(dále jen předmět plnění)

3. Lht'lty provádění díla

3.1. Zhotovitel zajistí provedení sanace dle článku 2. této smlouvy v termínu do
31. 12. 2018.
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4. Cena díla 
 

4.1. Cena za zhotovení díla se sjednává dohodou smluvních stran  částkou: 
 

Cena celkem za provedení sanace 158  200,- Kč bez DPH 
 

Smluvní strany prohlašují, že se jedná o zdanitelné plnění  -  stavební  a 
montážní práce podléhající režimu přenesené daňové  povinnosti,  takže  
konečný daňový doklad bude vystaven v tomto režimu. Výši daně je povinen 
doplnit  a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění   uskutečněno. 

s. Předání díla 

5.1. Dílo bude předáno zhotovitelem a převzato objednatelem nejdéle v termínu 
uvedeného v článku 3.1. smlouvy. O předání a  převzetí  předmětu  plnění  
bude sepsán stranami předávací  protokol.  Den  podpisu  předávacího 
protokolu  zhotovitelem  a objednatelem  je  dnem předání předmětu díla. 

 

6. Platební podmínky 
 

6.1. Konečná  faktura bude vystavena zhotovitelem po předání  díla. 
 

6.2. Podkladem pro zaplacení je faktura. Faktura musí  obsahovat  všechny  
náležitosti předepsané pro daňový  doklad. 

 
6.3. Vystavenou  fakturu   uhradí   objednatel   podle   lhtity   splatnosti   vyznačené 

na faktuře.  Lhtita splatnosti  je 14 dnti od data  vystavení  faktury. 
 
 

7. Záruka a odpovědnost za  škody 
 

7.1. Zhotovitel ručí za provedené dílo 24 měsícti po jeho předání. Po tuto dobu je 
povinen bez zbytečného prodlení, nejdéle však do čtyř týdnti po výzvě 
objednatele,  na svtij náklad  zjištěné  nedostatky  odstranit. 

 
 

8. Prodlení  s plněním 
 

8.1. Smluvní pokuta při prodlení s dokončením díla činí 0,05 % z ceny díla za každý 
započatý den prodlení s dokončením díla. 

 
8.2. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla se sjednává úrok z prodlení 

ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den   prodlení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Závěrečná ustanovení 
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9.1. Tuto smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými dodatky 

potvrzenými  a schválenými  oběma  smluvními stranami. 
 

9.2. Obě smluvní strany se ve věcech, které nejsou upraveny smlouvou, řídí 
příslušnými   ustanoveními   zákona   č.   89/2001   Sb.,   Občanského   zákoníku 
v platném znění, zejména  ustanoveními  §  2586 a násl. tohoto předpisu. 

 
9.3. Tato smlouva se vydává ve dvou vyhotoveních s platností originálu,  z nichž 

každá strana obdrží jedno  vyhotovení 
 

9.4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vule, 
určitě, vážně a srozumitelně. Smluvní strany  prohlašují,  že  tato  smlouva  
nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, na dukaz toho 
smluvní  strany připojují své  podpisy. 

 
 
 
 
 
 

Ve Vodňanech 
 

dne: 13.12.2018 
 

V Českých Budějovicích 

dne: 29.11.2018 

 
za objednatele: za zhotovitele: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Milan Němeček 
starosta města 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ing. Jiří Lipold 
technický ředitel 

 


