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Smlouva o dílo 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

 

 

 

Zhotovitel: 

Název: SAMMIS s.r.o. 

Adresa: generála Svobody 339 

Rosice, 533 51 Pardubice 

IČ: 05472806 

Zápis v OR: Krajský soud v Hradci Králové, 

oddíl C, vložka č. 37857 

E-mail: info@sammis.cz 

Objednatel: 

Název: Město Rychnov nad Kněžnou 

Adresa: Havlíčkova 136 

516 01 Rychnov nad Kněžnou 

Zastoupen: Ing. Janem Skořepou, starostou města 

IČ: 00275336 

DIČ: CZ00275336 

E-mail: podatelna@rychnov-city.cz 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Bankovní spojení: ČS spořitelna,  

č.ú. 27-1240286399/0800 

 

 

 

uzavírají na základě vzájemné shody tuto 

Smlouvu o dílo 

 

 

 

Článek I. 

Dílo 

 

Dílem se pro účely této smlouvy rozumí zpracování prohlídek šesti (6) mostních objektů, které jsou ke 

dni podpisu této smlouvy ve správě objednatele a které jsou objednatelem zakresleny v mapě mostních 

objektů, jež je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 2 (dále jen „dílo“). Dílo bude 

provedeno v rozsahu dle cenové nabídky ze dne 6.6.2019 potvrzené zhotovitelem, která je nedílnou 

součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 3. 

 

Článek II. 

Cena díla 

 

Cenou díla se pro účely této smlouvy rozumí: 

Cena díla bez DPH 63750,- Kč (včetně množstevní slevy 15 %) 

DPH (21 %) 13387,5 Kč 

Cena díla vč. DPH 77137,5 Kč 

dále jen „cena díla“. 

 

Článek III. 

Předmět smlouvy 

 

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za 

něj zhotoviteli cenu díla, a to vše za podmínek uvedených v této smlouvě. 

 

Článek IV. 

Provedení díla 

 

Zhotovitel je povinen dokončit dílo v termínu a předat dílo způsobem: 

Termín dokončení 31.8.2019 
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Způsob předání Zavedením dat shromážděných při prohlídce mostních objektů 

specifikovaných v ustanovení článku I. této smlouvy zhotovitelem do 

systému MostařNET, systém MostařNET je dostupný na internetové adrese: 

http://mosty.mostar.cz/. 

 

Článek V. 

Potvrzení o předání díla 

 

Smluvní strany se zavazují předání díla nebo jakékoliv jeho části potvrdit podpisem zápisu o předání 

díla. Současně s podpisem zápisu o předání díla objednatelem poskytne zhotovitel objednateli 

dokumentaci obsahující výstup ze systému MostařNET. Pro vyloučení všech pochybností smluvní 

strany shodně prohlašují, že k provedení díla (tj. k jeho dokončení a předání) dochází již splněním 

náležitostí uvedených v ustanovení článku IV. této smlouvy. 

 

Článek VI. 

Obchodní podmínky 
 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou obchodní podmínky zhotovitele, které tvoří přílohu č. 1 k této 

smlouvě, přičemž podpisem této smlouvy objednatel prohlašuje, že s obchodními podmínkami 

zhotovitele byl seznámen, ustanovení obchodních podmínek zhotovitele jsou mu jasná a srozumitelná 

a je srozuměn s tím, že obchodními podmínkami zhotovitele se řídí veškeré vzájemné právní vztahy 

mezi zhotovitelem a objednatelem. 

 

Článek VII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Případná neplatnost či nevymahatelnost kteréhokoliv ustanovení této smlouvy nemá vliv na 

platnost či vymahatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu 

takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této smlouvy. 

2. Smlouva o dílo je vyhotovena ve 2 stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 1 

stejnopis smlouvy o dílo. 

3. Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti v okamžiku jejího podpisu každou ze smluvních stran. 

 

 

 

 

V _____________, dne _____________ V _____________, dne _____________ 

 

 

 

 

Objednatel: Zhotovitel: 

 

______________________________ ______________________________ 

 

Město Rychnov nad Kněžnou     SAMMIS s.r.o. 

Ing. Jan Skořepa – starosta města Miroslav Horáček, jednatel společnosti 

  


