
Smlouva o dí lo
č .20210512

Rozsah a obsahvzójemných próv a povinností  smluvní ch Stť an z té to smlouvy vypývají cí ch se bude

ří dit přisluš nými ustanovení mi smlouvy o dí lo zákona č . 89/2012 Sb. nový obč anslE zákoní k

v platné m znění  (dále té ž  ,,NoZ"), konkré tně ustanovení mi s 2586 a nósledují cí mi.

Smluvní  strany

1.

Město Tachov
Hornická 1695, 347 0I  Tachov
IČ : 0026023|
Statut.orgán: Mgr Ladislav Macák - starosta

Kontaktní  osoba: Soňa Vrbová,tel.:374 774I94
Bankovní  spojení :  KB, a.s. poboč ka Tachov' č .ú .:  2688970257l0I00

dále jen,,obj ednateloo,

a

2.

SVS 2000 spol. s r.o.

se sí dlem Mořič ovská I2l0,363 01, ostrov
IČ :25241753
Zastoupena: oleksandr Duděuk, jednatel

dále jen rrzhotoviteloo,

uzaví rají  na zák| adě vzájemné  shody tuto

Smlouvu o dí lo

Clánek I .

Předmět smlouvy

Předmětem té to smlouvy je zhotovení  stavební  akce: MŠ  Prokopa Veliké ho rozvody ZTI  aelektro
pro kuchyň

Specifikace dí la:  provedení  rozvodů  ZTI  a elektro v 1 PP ve skladech a kuchyni mateřské  š kolky.

č lánek I I .
Doba plnění

1. Zhotovite| sezavazujenazák| aděté tosmlouvyprové stprácevdoběod I .6.2021do31'8.2021.

2. Zahájení  dí la je podmí něno předání m staveniš tě.
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Clánek I I I .
Cena za dí lo

1. Cena za provedení  dí la v rozsahu té to smlouvy č iní : 2l9.375,77 Kč  bez DPH
46.068,91 Kč

265.444,68 Kč  s DPH

č Hnek IV.
Platební  podmí nky

1. objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené  práce budou hrazeny měsí č ně na zák\adě
vzájemně odsouhlasené ho soupisu provedených prací . Koneč ná faktura bude vystavena při
předání  a převzetí  dí la'

2. Smluvní  strany dohodly měsí ění  platby za skuteč ně provedené  č innosti na základě faktur za dí Iěí
plnění . Souč ástí  kaž dé  faktury za dí lč ,í  plnění  bude soupis skuteč ně provedených č inností
schválený technickým dozorem objednatele.

3. Smluvní  splatnost faktur a koneč né  faktury za dí lo bude 14 kalendářní ch dnů  po doruč ení
platební ch dokladů  objednateli.

4. Faktura musí  obsahovat tyto nálež itosti:

- označ ení  faktury,
- sí dlo, IČ , DIČ , bankovní  spojení  objednatele a zhotovitele
- předmět plnění  a den splnění
- cenu dí la a č ástku k fakturaci
- datum odeslání  a datum splatnosti platební ho dokladu
- ná| ež itosti pro daňové  ú č ely
- podpis oprávněné ho zástupce zhotovitele

5. Veš keré  náklady, které  vzniknou zhotoviteli nad rámec té to smlouvy je zhotovitel povinen
neprodleně oznámit obj ednateli.

6. Náklady nad rámec té to smlouvy dle bodu 5 tohoto č lánku mohou být zhotoviteli uhrazeny pouze'
pokud takové  náklady objednatel uznájako oprávněné  a odsouhlasí je ve stavební m dení ku, kde
zhotovitel k takovýmto nákladů m předá objednateli cenovou kalkulaci.

7 . Za nesplnění  termí nu plnění  dle č l. I I zaplatí  zhotovitel objednateli sankci 2.000,- Kč  jednorázově
a dále ve výš i 0,05 y, z celkové  ceny dí la za kaž dý i zapoěaty den prodlení . Sankci zaplatí
zhotovitel na ú č et objednatele do l0 dnů  ode dne uplatnění  sankce.

8. Zakaž dý zapoěatý den prodlení  dohodnutých termí nů  odstranění  vad a nedodělků  reklamovaných
auznaných vad ve výš i 500,- Kč .

9. Zaptodlení  s ú hradou splátek ceny za provedení  dí | azap| atí  objednatel zhotoviteli na jeho ú č et
sankci ve výš i l oÁ dluž né  č ástky, ato zakaž dý i zapoěatý den prodlení . Sankci zapIatí  objednatel
na ú č et zhotovitele do 1 0 dnů  ode dne uplatnění  sankce.

Clánek V.
Záruč ní  doba

1. Na předmět té to smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruč ní  dobu v dé lce 60 měsí ců .

2. Záruění  doba zač í ná běž et dnem podpisu záznamu o splnění , předání  a pÍ evzetí  dí Ia.



3. Vady dí la bude objednatel v prů běhu zátuění  doby reklamovat pí semně na adrese zhotovitele.

Zhotovitel bezplatně odstraní  reklamovanou vadu v mí stě objednatele v dohodnuté m termí nu. o
dobu odstraňování  vady se prodluž uje záruění  doba.

4, Pří padné  neodstranitelné  vady, které  budou btánituž í vání  předmětu smlouvy' nahradí  zhotovitel

obj ednatel i novým, bezv adný m plnění m.

Clánek VI .
Souč innost

Pro splnění  předmětu té to smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou souč innost.

2. omezení  nebo neposkytnutí  souč innosti dle odst. l tohoto ělánku neovlivní  kvalitu plnění

předmětu té to smlouvy, mů ž e se vš ak projevit v prodlouž ení  termí nu plnění . Na takovou
okolnost je zhotovitel povinen pí semně a neprodleně upozornit objednatele' souč asně s návrhem

nové ho tetmí nu plnění .

č Hnek VI I .
Platnost smlouvy

Tato smlouvanabýváplatnosti a ú č innosti dnem její ho podpisu zástupci smluvní ch stran.

Clánek VI I I .
Závé reč ná ustanovení

l. Ustanovení  neupravená touto smlouvou se ří dí  obecně platnými právní mi předpisy Č eské

republiky, zejmé na NoZ v platné m zněni.

2. Zmé ny a doplnění  té to smlouvy jsou mož né  pouze v pí semné  podobě a na zákIadě vzájemné

dohody obou smluvní ch stran.

3 . Tato smlouva se uzaví rá ve dvou vyhotovení  ch, z nichž  kaž dá smluvní  strana obdrž í  j  edno.

4. obě smluvní  strany prohlaš ují , ž e si tuto smlouvu před podpisem přeč etly, porozuměly její mu

obsahu, s obsahem souhlasí , až e je tato smlouvaprojevem jejich svobodné  vů le.
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Mgr. Ladislav Macák - starosta oleksandr Dudč uk - jednatel
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