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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 zákč. 89/2012 Sb.,obČanského zákoníku, ve znění

pozdějších změn a doplňků

1.1. OBJEDNATEL : Město Humpolec
Zastoupené: Karlem Kratochvílem, starostou města

a Ing. Vlastimilem Bruknerem, místostarostou města
Sídlo : MěÚ Humpolec, Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec
IČO : 00248266
Bank.spoj.
Č.účtu

Zastoupení ve věcech technických: Dagmar Palánová
e-mail: dagmar.palanova@,mesto-humpolec.cz

1.2. ZHOTOVITEL : Technické sluŽby Humpolec s.r.o.
zápis v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka

Zastoupené : Ing. Antonínem Šotolou, jednatelem společnosti
Sídlo : Okružní 637, 396 01 Humpolec
IČO : 63906929
DIČ : CZ63906929

Bank.spoj.
Č.účtu

Zastoupení ve věcech technických: Mgr. jiří Hynek
e-mail: hynek@,tshumpolec.cz

2. Předmět smlouvy
Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo a objednatel se

zavazuje od zhotovitele provedené dílo přeyzít a zaplatit mu za jeho provedení sjednanou
cenu. To vše za podmínek stanovených touto smlouvou.

3. Předmět díla a místo plnění
Předmětem díla podle této smlouvy je provedení - Turniket ke koupališti Žabák

4. Doba provedení díla
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést sjednané dílo do 10. Června 2021.

5. Cena za dílo
5.1. Cena za dílo podle ČI. 2 této smlouvy je stanovena položkovým rozpočtem a Činí:

330 578 KČ bez DPH
5.2. Cena s DPH Činí 399 999 KČ.
5.3. Případné změny a ev. vícepráce, které se vyskytnou v průběhu výstavby či dle změn

vyvolaných objednavatelem, se budou řešit při předání díla.

6. Placení ceny díla
6.1. Cenu díla zaplatí objednatel zhotoviteli po jeho řádném provedení respektive po jeho

převzetí, na základě vystavené faktury
Součástí faktury je objednatelem odsouhlasený a potvrzený předávací protokol.
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Drobné vady a nedodělky nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla, pokud se
smluvní strany písemně dohodnou v rámci předávacího protokolu na způsobu a době
jejich odstranění.

6.2. Splatnost faktur se sjednává na dobu 14 dní ode dne doručení objednavateli.
6.3. Vzájemnou dohodou se stanoví záruční doba na toto dílo v délce 24 měsíců.

ZáruČní doba počíná běžet podpisem protokolu o předání a převzetí díla.
6.4. Jestliže zhotovitel odevzdá dílo po termínu uvedeném ve smlouvě, zaplatí smluvní

pokutu ve výši 4 000 kč za každý započatý den prodlení a to za prvních 10
kalendářních dnů po uplynutí termínu předání díl. Za každý dalŠí započatý kalendářní

den bude účtována smluvní pokuta ve výši 2 000 KČ.

7. Závěrečná ujednání
7.1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o
zvláŠtních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly,
že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle
uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Humpolec, a to bez zbytečného
odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.
7.2. Smlouvu lze měnit pouze na základě očíslovaných písemných dodatků podepsaných
oběma smluvními stranami (znění tohoto Článku může být i částečně pozměněno).
7.3. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
7.4. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrŽí zhotovitel a jeden
objednatel.
7.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo, pokud by zhotovitel
překročil termín realizace předmětu díla nebo jeho části o více jak 90 dní.
7.6. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, byl-li na majetek zhotovitele podán
insolvenční návrh nebo došlo k zamítnutí insolventního návrhu pro nedostatek majetku
zhotovitele, či zhotovitel vstoupil do likvidace.
7.7. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se

zadávacím řízením sám, nebo prostřednictví jiné osoby, žádného jednání, jež by
odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že
nenabízel žádné výhody osobám, podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou
s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům
nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

V Humpolci dne 23.4.2021

NA

Karel Kratochvíl Ing. Vlastíhiíl Bgknér

starosta nýstostaíqa :

V Humpolci dne 23.4.2021

ZHOTOVITEL
Ing. Antonín Šotola
jednatel společnosti


