






















12 

 

Ve Vinařících 1 1 .08. 2008 V Benešově 11.8.2008 

Objednatel 

 
 

Ing. Miroslav Babický 

ředitel orga 

Přílohy: 

 
 

 

 

Otto Zach 

jednatel 

Smlouva o dílo č ................ na zadání činnosti střediska Tloskov 
u Správy a údržby silnic Benešov,přisp. org. 

objednavatel právo požadovat od zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,1% z požadované pojistné 

částky za každý i započatý den prodlení nebo jednostranné odstoupení od smlouvy podle článku X 

této smlouvy. 

XII. Závěrečná ustanovení 

1) Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran v knize denních záznamů o zimní údržbě nebo ve stavebním deníku, jsou 

právně neúčinná. 

2) Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních 

stran. 

3) Veškerá smluvní dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel 

objednavateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

4) Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídí obchodním zákoníkem. 

5) Tato smlouvaje vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž objednavatel obdrží čtyři stejnopisy a 

zhotovitel dva stejnopisy. 

6) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podepsání smlouvy oběma stranami. Účinnosti nabývá 

smlouva prvním dnem následujícího měsíce po dnu platnosti. 

7) Smlouvaje uzavřena na dobu neurčitou. Obě smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit výpovědí 

s dvouletou výpovědní lhůtou. Výpověď ze smlouvy musí příslušná strana doručit druhé straně 

písemně, doporučeným dopisem do vlastních rukou osobě, pověřené jednat za stranu ve věcech 

smluvních. Výpověď je učiněna včas, byla-li podána k poštovní přepravě prokazatelně před 

začátkem výpovědní lhůty. Výpovědní lhůta začíná běžet prvním kalendářním dnem měsíce po 

doručení výpovědi. 

8) Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetli, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, 

pravé a vážné vůle připojují podpisy. 

 

 

Příloha č. 1 - Přehled silnic 

Příloha č. 2 - Přehled činností zimní a letní údržby silnic II. a III. třídy 

Příloha č. 3 - Seznam platných norem, a předpisů podle kterých bude plněna veřejná zakázka  

Příloha č. 4 - Oprávnění zástupci smluvních stran 
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