
                                  

 

                                          

S M L O U V A    O    D Í L O    č.   1 /2019 
                                                     dle Občanského zákoníku 

 

 

                                                                   I. 

                                                       Smluvní strany 

 

 

1.1.   Objednatel:        Město Sušice,  Náměstí  Svobody 138, 34201 Sušice                                                                            

                                   

                                   IČ:   00256129                                             DIČ: Cz00256129 

 

 

1.2.    Zhotovitel:     Petr Bešťák, Kutrovická 1722/2, Praha  

 

                                    IČ:    48348040                                           DIČ: CZ6810221583  

 

 

                      Společnost zapsána v OR vedeném u KS v Plzni, odd.C,vložka 24877 

 

         Bankovní spojení:  ČSOB Sušice         č. účtu:  68326832/0300 

 

 

                                                                  II. 

                                                      Předmět plnění 

 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést práce:    
 

 

 

Dílo v rozsahu:  

  

Dodávka  111 stolů do sokolovny dle technické specifikace uvedené ve výzvě včetně montáže  

a odvozu obalového materiálu. 

 

 

               

2.2 Zhotovitel je povinen v rámci předmětu smlouvy o dílo provést veškeré práce, 

dodávky a úkony, kterých je třeba k zahájení, ukončení a předání předmětu  

smlouvy o dílo.                                                         

                                                           

                                                                 

                                                              

                                                                

                                                                   III. 

                                                                Doba plnění 

 

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo:   do 31.10.2019 



 

         

                                                                  

                                                                          IV. 

                                                                     Cena díla 

 

4.1. Při dodržení podmínek této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli dohodnutou cenu díla     

 

                    Cena bez DPH    625972  Kč  

                     DPH 21%           131454  Kč     

                    ----------------------------------------                  

                     CELKEM          757426   Kč  

 

Cena je stanovena dle cenové nabídky zhotovitele. 

 

                                                          

                                                           V. 

                                              Povinnosti objednatele 

 Objednatel poskytne přesný odstín nougat. Objednatel vyrozumí o výsledku 

výběrového řízení do 5.9.2019                                                                  

 

                                                Platební a fakturační podmínky 

         Celková cena díla bude uhrazena po dodání  zboží a po vystavení daňového 

dokladu se splatností 90 dnů. 

                                                                      VII. 

                                                      Podmínky provádění díla              

Objednatel poskytne prostor pro montáž stolů na základě výzvy zhotovitele. 

 

 

                                                               Záruka o dílo 

 Záruka za dílo činí 84 měsíců a veškeré reklamace budou řešeny dle občanského zákoníku 

 

                                                                        IX. 

                                                       Sankční podmínly 

V případě prodlení dodávky bude účtována pokuta ve výši 200,- za každý započatý 

kalendářní den. 

 

 

                                                                     X. 

                                                           Závěrečná ujednání 

 

10.1.  Práva a povinnosti obou stran v této smlouvě neuvedená se řídí ustanoveními  

 Občanského zákoníku. 

10.2.   Smlouvu lze doplňovat nebo měnit pouze písemnými dodatky podepsanými 

 oprávněnými zástupci smluvních stran. 

10.3.   Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla  

           uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její 

           autentičnost stvrzují svými podpisy. 

 

10.4.   Ve věcech technických i smluvních jsou oprávněni jednat: 



 

          a)   Za objednatele:  p. Bc.Petr Mottl, starosta města Sušice 

 

          b)   Za zhotovitele:   p. Petr Bešťák  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10.5.  Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran                            

  Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení. 

 

 

 

 

 

……………………………………………………….  …………………………… 

objednatel                                                                                              

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………… 

    zhotovitel                        

                                

 

 

 

                                       V Sušici dne  12.9.2019 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 


