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SMLOUVA O DÍLO nBNPP®00P38Í

m/sffUHstf/ws
na realizaci díla

„Kanalizační přípojky v místní části Domanínek“

1 Smluvní strany

Město Bystřice nad Pernštejnem
Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15
Ing. Karlem Pačiskou - starostou města
00294136
CZ 00294136
566 590 311
posta@bystricenp.cz

1.1
Sídlo
Zastoupený
IČ
DIČ
Tel.
E-mail 
Dále též jen objednatel

Firma zhotovitele : SPH stavby s.r.o. 
Sídlo
Zastoupený 
IČO 
DIČ 
Tel.
E-mail
Dále též jen zhotovitel

1.2

Průmyslová 1414, Bystřice nad Pernštejnem, 593 01 
Ing. Radkem Pospíšilem - jednatelem společnosti 
26230470
CZ26230470
603897094
pospisil@sph-stavby.cz

2 Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je realizace díla Kanalizační přípojky v místní části Domanínek 

, které jsou sepsány v nabídce č 20170550Lf.

2.1.

2.2. Zhotovitel se zavazuje k provedení uvedeného díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ve 
smlouvě sjednané ceny za jeho provedení.

Nedílnou součástí díla jsou dále:
drobné práce technicky náležející k řádnému a kvalitnímu provedení díla,
práce a dodávky, které specifikovány nejsou, ale zhotovitel je mohl nebo měl na základě svých odborných a 
technických znalostí předpokládat.

Čas plnění 
Termíny realizace díla:

3
3.1
3.1.1 zahájení prací: 

ukončeni díla: 
vyklizení staveniště:

02. 01. 2019 
31.03. 2019 
31.03. 2019

3.1.2
3.1.3

3.2 Běžné klimatické podmínky či vlivy povětrnosti v průběhu díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění 
zhotovitele.

4 Cena za dílo
Celková cena díla dle článku II. této smlouvy je stanovena ve výši 158 638,- vč. DPH.

Tato cena zahrnuje zejména :
4.1.1. dodání, provedeni a předání díla v rozsahu, kvalitě a kompletnosti stanovené v této smlouvě;
4.1.2. veškeré činnosti a dodávky potřebné k bezvadnému provedení, vyzkoušení a zprovoznění díla;

4.1
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1Záruka za jakost
Zhotovitel poskytuje na díio a všechny jeho součásti záruku za jakost, tedy že ctilo a všechny jeho součásti 
bude mít sjednané, jinak obvyklé, vlastnosti a že bude plně funkční, a to po záruční dobu, která začíná běžet 
ode dne předání a převzetí díla objednatelem a která končí uplynutím 60-ti měsíců ode dne převzetí 
předmětu díla objednatelem

5
5.1

Sankce a odpovědnost za škody
V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla je zhotovitel oprávněn po něm požadovat úrok z prodlení 
ve výši stanovené ust. § 369 obchodního zákoníku.
Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se splněním jakéhokoliv termínu dle časového harmonogramu prací či 
stanoveného na kontrolním dnu se sjednává ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 
Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla dle smlouvy o dílo se sjednává 
ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

6
6.1

6.2

6.3

Zvláštní ujednání
Veškeré změny a doplňky, popřípadě zrušení této smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět pouze 
písemnými chronologicky očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. Pokud 
se nebudou moci strany dohodnout na změně, doplnění nebo zrušení smlouvy, má kterákoliv strana právo 
požádat o rozhodnuti příslušný soud.

Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

7
7.1

V Bystřici nad Pernštejnem dne 27. 03. 2019
Stavíme na 
pevných základech mi

DiČ CZ2Ó230470SPH stavby s.rc.
Průmyslová 1414, CZ 593 01 tel. +420 566 560 941 
ěystnge nad PemšĚjřjn*m www,sph-st3vby.C2\/
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$ Ing Radek Pospíšil - jednatel společnosti 

Za zhotovitele:
Ing. Karel Pačiska - starosta města 

Za objednatele

Mgr. Martin Horák
Místwtaroita Bystřice nad Pemitejnem
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