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SMLOUVA O DILO

.; " čm/OIRM/ng
;gř ; (na základě rozhodnutí z porady starosty ze dne 22.7.2019, úkol č.2)

podle 5 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla & objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za

jeho provedení.

LSMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: město Příbram

sídlo: Tyršova 108, 261 01 Přlbram

zástupce: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou

ICQ: 00243132
DIC: 0200243132

bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: INVESSALES, spol. s r.o.
sídlo: Podskalská 22/1512, 128 00 Praha

zastoupený: Vasylem Lakatyšem, jednatelem
IČO: 62957678
DIČ: CZG2957678
bankovní spojení:
č. účtu: v
Zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C 41963

(dále jen „zhotovite|“)

Zástupci obou stran uvedeni vodst. 1.1„ a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské

smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy
není třeba podpisu jiné osoby.

1.3. Oprávnění zástupci k jednání:
Ve věcech smluvních:

. Objednatel: Mgr. Jan Konvalinka, starosta

. Zhotovitel: Vasilij Lakatyš, jednatel

Ve věcech odborných:

. Po dobu dodávky bude objednatele na stavbě zastupovat: David Lukšan, Ing. Milan Štufka,
kteří jsou oprávněni ke všem úkonům týkajícím se plnění smlouvy, vyjma změny či doplnění
této smlouvy o dílo. Zástupci objednatele kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a

oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným

dohodnutým dodávkám a výkonům Jsou da'le oprávněni řešit technické problémy a

předběžné projednávat změny a doplňky díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření,
odstranění nebo náhrady prací, které nejsou vsouladu s podmínkami smlouvy. Uvedené

osoby nejsou technickým dozorem ve smyslu stavebního zákona.

. Zástupcem zhotovitele na stavbě je: který je pověřen řízením stavebních

prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla.
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12.13. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známyjakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na
vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomé jimi udaných nepravdivých
údajů.

12.14. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění
v registru smluv.

12.15. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešitcestou dohody. Nedojde—Ii kdohodé, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smysluobčanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezismluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušnýchprávních předpisů (v době sepsání této smlouvy podle zákona č. 99/1963 Sb. v platném znění).

12.16. K platnosti této smlouvy včetně jejich dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší
ujednání, nejsou-Ii učiněna v písemné formě, jsou neplatná.

12.17. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tímdotčena platnost smlouvy jako celku spřihlédnutím kostatním ustanovením, Smluvní strany se
zavazují. že vtakovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou
těmto neplatným co možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení
hospodářského a právního účelu minulé dohody.

12.18. Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dllojsou přílohy:
Příloha č. 1 položkový rozpočet stavby

V Příbrami dne:

za zhotovitele: za objednatele:

—9 -09— 2019

INVESSALE
Vasilij Lakatyš,jednatel gr. Konvalinka, starosta
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Položkový rozpočet stavby\\

Stavba: 2019/40 Oprava podlahy a příčky v budově SPŠ Příbram

Objekt: 1 Havárie

Rozpočet: 1 Rozpočet

Objednatel: Město Příbram IČO:

DIČ:

Vypracoval: Jaroslav
Shrbený

Rozo is cen Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 398 435,15 CZK

Základní DPH 83 671,38 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 482 106,53 CZK

\, Příbrami dne 18.7.2019_—Za
objednatele

V
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