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j,3. Zlrolovitelje oprá\něn \1ý.r\ ř Lriiči lakluru na ák]adě předávaciho plotokolu,
kde bude
objednatelcm odsouhlasení ýullis pro\edených praci a dodávek,
3,,1, Sm]uvni stren.,- s_]ednávají lhťltll k úlťedě íaktury do ]0 dnů od data vysiavení faktury,,
3,5, Při nedodlžení tcnninu prací vinDU Zhotovilele. bude stanovena smluvni pokula ve \,isi

0,05yo Z fakturované cen],. ze každj den překročení,
],6. Přj nedodrženi lelminu splatnosti íáktury,\,inou objednaiele, uhradí objednalel sm]uvnl
pokulu !e \,ýši 0,05ol, Z faklulované cen). za každý den přelročeDí,
3.7 Snr]uvní Stran} mají právo požadovat Zvjšeni nebo sníženi cenv dila \Ý]Tadně pisemnou
formoll v připedč, že ddde k úpra\ě předmělu smlou!,T o dílo, Akceptí]ce žádosji, bude
!)jádřena dodalken k télo snllouvě, podepsaným oběma slranami,
]. E, Zhororilelje oplávllěn po Splnění všech s!ých povinnos|i dle této 5mlou\,Y- \}stavit
á\ěl§čnou i'akiliru. v ZáVělečné laktuře zhotovirel !}účlLLjecenu díla (vyúčtuie
obiednatelem uhrazené di]čít'aktLrry) a cenu žměn díla,

Iv. Práva
4,

a povinío§ti §m|uYnich stra

t. Zhoto\iie] pro\ede práce \ souladll

S

pletnÝmi předpis} a ČSN,

připri\enosl k proledení placj

a možnostiejjch prováděni příslup do
všech r1ríst ýavb\,.
4.3. Záva7k}, objednale]e. uvedené Shora v č]ánku 4,2 nají povahu protiplněni objednalele,
na klerénje zatvisló plnění 7hotovitele, o dobu. po kterou b)1\ zastaven} práce z důvodu

4.2. objednalel Zajistí

nepinění záVazkú objednatele, se plodluzuje termín dokončenídila,

v. Záručnídoba

a odpoYědnost za vad},

5,], Zhotovilel odpovídá llr to. že dílo bud§ provedeno pod]e podminek té1o Smlou\], a v
slruladu s obecné Zi]vaznými pláVními ptedpis] a technickýnli normami,
5.2, ZálUčni dobe se sjectná\á na dobu 60 měsiců. od dala předáni díla objednate]i.

VI. Porušeni smluvnich povinno§ti

a jeho náslcdk),

6,], objednatel má prá!o odstoLrph od télo smloUv}, pouzc Z těchto důVodú:
a) Bezdťl\odné přerušcnj precí Zhoiovilelem, které jr\,á déle než 30 dnů.
b) K\.alila plo\áděného dila, V]kazuje podstatné lledostatk) od ujednáni léto sm]ou\y,
c) V připadě odstoupeni objednalele od Sm]ou\ry,. žavazuje se objednatcl uhradit
Zhoto\ iteli prokazale]né a ťtčelnénák]ady na přo\edené dilo. do dob) odsloupení sníženi
o škody. ktcré \znikl} objednalel], v soltviSlosti S odstoupenim od smlouw,
6,2. Zhoto!iiel nlá prá\o odstoupit od 1éto snrlou\y pouze z ičchto.Iúvodů;
a) objednatel zholoviicli zneurožri zahájení, či přůběh praci na díle, po dobu deišínez
30 dnů. bez prokazilelného ZdůVodněni Ze sl|anY objednelele,
b) V případě, že zhotovilel odsloupí od sm]ouw Z !];še uYedených duvodů, uhradí objednalel Zholo!itelj nák]ad],jín plokazare]né a účelnědo té dob),\,tnaložené,
6,3. SrnlU\'ní stran} se zavazují. že V případě odstoupeni od sInlouYv, dojde k vzájenrnéinu
V}pořádani \,šech závazků. nejpozději do 3 měsiců od termínu odstoupení,

vIL
7,

Zál,ěr€čná u§tanovení

], Ta1o 5mlouva 5e \l,hoto\,-uje !e dvou slejnopiSech, z nichž každý má plainost orj8ináIu.

7.2, Každá Strane obdrži pojednon ťlisku smlou!).
7,3, Pokud neb),lo v této smlouvě ujednánojinak řidí se plávni poméry z ní \,],p]ývajjci
a vznikajicí občanským Zákonikem,
7,4, Tato slnlouve, nabivá účinnoslpodpisem obou §mlu\ních súan,

ELĚ}ťrHO

v Dobřichovicích

dne

r.m:
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Razitko a podás zhotovitele
ve všenorech dne 9.9,2016

