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Smlouva o dílo

MBNPP000UZ36

číslo smlouvy objednatele: útlA /s k l
číslo smlouvy zhotovitele:

o

-iw/

Smluvní strany:
Město Bystřice nad Pernštejnem
Sídlo
Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 01
Zastoupený
Ing. Karlem Pačiskou - starostou města
IČ
00294136
DIČ
CZ 00294136
Tel.
566 590 311
posta@bystricenp.cz
E-mail
Dále též jen objednatel
a
Rohrssen Containerbau, s. r. o.
Sídlo
Jedlová 1,569 91
Zastoupený
Markéta Streik
115903664/0600
Číslo účtu
63221811
IČ
DIČ
CZ 63221811
461 741 165
Tel.
info@rohrssen-containerbau.cz
E-mail
Dále též jen zhotovitel

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu o
dílo:
I.
Předmět Smlouvy
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v dodávce,
montáži a dopravě na místo:
1 x sanitární kontejner 3058x2438x2660 mm
2x vchodové dveře se zámkem a 3 klíče 86/200 cm, 1x vnitřní dveře, 1x sanitární okno 40/60 cm, Isolace 100
mm minerální vlna, základní elektroinstalace, 1x samostatně odjištěná zásuvka, 1x zářivka, 2x stropní světla,
3x vypínač, 1x zásuvka, 1x umyvadlo s baterií, 3x zrcadlo, nerezový mycí žlab, 1x el.boiler 200 Itr., 1x
sprchový kout, 2x ventilátor, 1x mincovník, 1x WC mísa se sedátkem, nádržkou, držákem toal. papíru, věšák,
barva RAL hnědá,
dle cenové nabídky ze dne 1.10. 2020 a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit níže sjednanou cenu
díla. Jeřáb zajistí objednatel.
II.
Čas a místo plnění
Duben 2021, rekreační středisko Domanínský rybník, pozemek pare. č. 1155/9, k. ú. Domanín u Bystřice nad

Pernštejnem. Pozemek je ve vlastnictví objednatele.
III.
Cena díla
Cena za provedení díla byla stanovena dle cenové nabídky vypracované zhotovitelem ze dne
činí 249 731Kč včetně DPH.

1.10. 2020 a

IV.
Platební podmínky
Cena díla je splatná ve Ihůtě 30 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) objednateli a bude zaplacena
formou bankovního převodu na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy. Zhotovitel při podpisu smlouvy
předá objednateli zálohovou fakturu na 50% ceny díla.
V.
Způsob převzetí dodávky
Zhotovitel předmět díla předá nejpozději do 25..4. 2021 formou písemného předávacího protokolu, přičemž k
převzetí předmětu díla poskytne objednatel nezbytnou součinnost.
VI.
Odpovědnost za vady, reklamační řízení
Na výše uvedený předmět díla dle bodu I. poskytuje zhotovitel záruku po dobu

let od předání objednateli.

VII.
Smluvní sankce
Pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny díla nebo zhotovitele s předáním díla sjednávají smluvní
strany smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z ceny díla za každý další den prodlení.
Vlil.
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 rozhodnutí příslušný soud.
Ostatní vztahy při provádění díla neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními obchodního
zákoníku a předpisů souvisejících.
Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jednu zhotovitel.
V Bystřici nad Pernštejnem, dne 10.3. 2021
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