--SMLOUVA O DÍLO
podle §536 a násl. obchodního zákoníku
ČI.1. Smluvní strany
1.1. Zhotovitel: Rudolf Dunka
Sadová 299, 382 11 Větřní
IČ 46619020
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a technických: Rudolf Dunka
1.2. Objednatel:
Obec Větřní
zastoupený starostou Mgr. Antonínem Krákem
NaŽofíně 191,382 II Větřní
IČ 246182

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Vrábel Miroslav
ČI. 2. Předmět smlouvy - určení díla
2.1.Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel převzít a zaplatit cenu díla tohoto
určení a rozsahu:
oprava střechy čp. 101 ulice Šumavská ve Větřní - výměna střešní krytiny
LINDAB

2.2. Rozsah předmětu dílaje pro případ rozporu určen podklady vtomto pořadí:
smlouva o dílo
nabídka zhotovitele - rozpočet

ČI. 3. Sjednaná doba pro provedení díla
3.1. Zhotovitel provede dílo ve lhůtě:
do ( nejpozději) dva měsíce od data převzetí staveniště - termín předání díla se
může změnit v důsledku nepříznivých klimatických podmínek právě o dobu trvání
těchto podmínek

3.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 14.10.2013

Č1.4. Cena za dílo

4.1. Dohodnutá cena za dílo dle zák. Č.526/90 Sb. o cenách činí: 994992,-Kč,
vČ.DPH.
4.2. Dohodnutá cena je cenou pevnou a zahrnuje všechny náklady spojené
srealizací díla.
Č1.5. Financování

placení

5.1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování předmětného díla.
5.2. Provedené práce budou objednatelem placeny dle rozpracovanosti

Č1.6. Způsob provádění díla

6.1. Způsob provádění díla se řídí ustanovením §550 a násl. obch .. zákoníku.
6.2. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat všechny povinnosti,
vyplývající pro zhotovitele zvyhl. Č.324/90 Sb. o bezpečnosti práce a
technických zařízení při stavebních pracích a zajistí rovněž realizaci všech
nezbytných protipožárních opatřeních, vyplývajících zpovahy prací na stavbě.

ČI. 7 Záruční doba

7.1. Objednatel a zhotovitel dohodli záruční lhůtu, týkající dle stavební části díla
60 měsíců.
7.2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla.
7.3. Záruční doba se prodlužuje o dobu oznámení od reklamace zhotoviteli
písemnou formou do jejího odstranění.

ČI.8 Závěrečná ujednání

8.1. Pokud není stanoveno jinak, řídí se tato smlouva i vztahy podle obchodního
zákoníku.
8.2. Tato smlouva může být měněna písemnými dodatky, jejichž návrhy mohou
vystavovat obě strany.
8.3. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích splatností originálu.

Ve Větřní dne 11.10.2013
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