smlouva o dílo

uzaťená podle přislušných ustarrovení Občanskéhozíkoníkuv platném zrění
článek 1.
snluvní stÉnv

OBJEDNATEL:
lv]ěsto Dobřichovice

Vítova 61, 252 29 Dobrichovjce
zástoupený lng, PeiíémHamplem, slarostou mě§a

lc:

0024118í

D|Č: czoo241181

zHoToVlTEL:

Aquaconsult spol, s.r.o.
Dí. Janského 953, 252 28 Černošice
zastoupený lng, zdeňkem Vlčkem. iednatelem
lC|
DlČ: Cz4i5362og

47536209

Bankovní spojení: 357321 8/o3oo
Zapsán V oR u Nrěstského soudu v Praze, oddíl c. Vložka 16885
Touto smlouvou se uprawjí Vzájemné vztahy mezi zhotovitelem a objednatelem při
realizaci předmětu

smlouVypodleobecnězáVaznýchpředpisúiobtastivýstavnyamoniážé
článek 2,
předměi smlouw

Zholovitel provede slavbu Vodovodního řadu a kanalizačníhotlakového
řadu Vulici Konipasova č.k.
2í93 V k. ú. Dobřichovice V rozsahu dle
cenové kalkulace z 20. 7. 2016, kteíá tvoří přílohu č, ,l této smlouvy

.

článek 3.

Doba Dlnění díla
1.

2.

]:!ll:
:i!:l1l].pl"": 4 kvadal2016 piésnýden zahájeníbude
l efmln ukonceni praci: do 30li pracovních dnú od zahájeni,

objednatelisdělen 5 dnípředem

článek 4.
závazkv žhotovitele
1.

2.

3,

4.
5,

Zhotovilel se zavazuje provést piedmet plnění dle článku 2. této §mlouly
télo smlouW,

V

termínech dle článku 3,

Zhotovjtel bude respektovat ušanovení stavebního zákona v platném znění,
dále vyhlášku o
"ÓŠ'ru-}
požadavcich na \^ý§avbu, pratne 'zavázne
poz"o"uty
:!:^:li:|..
1".,_Ť"]:!l9h
vereJnopravnich oíganů,zhotovitel bude dodžovat ustanovení zákona é-2zg7
a
- Nařizení ý|ádý
č.173J97, é.178197 dále ustanovení zákona č 309/2006 sb. a NV ě, 5ei/2oo6
ši,
Zhotovilel §e zavazuje, že preda objednaleli po dokončeni prací podklady potlebné
ke kolaudaci
V rozsanu uvedenem V íozpočtu,tzn, protokol o llakové zkousce
vodovbóu, protokol o tlakové
zKousce Kanalizace, protokol o zkoušce identifikačniho Vodiče, protokol o prop)achu
a dezinfekci
vodovodu, geodetické zaměřéní skuiečnéhoprovedení siavby.
Zhotovitel před předáním stavenjště zaiisti Vytýčenítrasy podiemních sítídle vyjádření
správců sití
na náklady objednalele
objednatel pověiil technickým dozoíem investora p, Josefa Tichánka lč- íel- 776 t35
637l a
žnotovilelje povinen píi realizaci dila respeklovatjeho pokyny,

článek 5.
závazkv obiednavatele
nateznostlpovoleni zemnich praci na veřejném
obiédnatel zaiistí u lV]ě*steno uraoulreaéii-arre
pozemku, přéýzetía piedáni pozemku)

\

článek 6.
1.

cena díla ie dohodnuta pevná

2.

jil;;;;;;nóvá

ve$ffi$f#ffi
plnéni,

dodvacetčlyňdevěisetdeset) + DpH ve

uskutečněného zdanitelného
tatt<utace naniory i, zo,tolst, xtera je pr,ilohou 2, té1o smlouw,
Ó'#
hotové v pokladně
óbiednatel uhíadíoo podpisu smlo,]Vy přéd iahájením pÉci zálóhu 60 ooo KĚ
zhótovitele nebo na účet3573218/o3oo. variabilnl symbol 216431,
Ó""Ůi"r unraai obiednatel po ukončení píaci na základě konečnéfaldury, Konečná fakluía bude
ihótovitelem vystauena k daiu pieýzeti dila, se splainosti 15 dniod \ystavenl,
\^iši olátné V den

3
4.

1.

článek 7.
§mluvni pokutv

objednateli penále Ve \/1iši 0.05% z ceny
dohodnuteňGiň,iiilifriádi
-Ť"t"
neúahu;e na nepředáni dila z důvodů
u"iunou"ni
;;b"í

Neoiédá_li zhotovitel drlo v

;ř ; E;;-;;

""

nezaviněných zhotoVitelem,
penáLe Ve
Nezaplati-li objednatel dohodnutou cenu Vřádném termínu, uhradi zhotovtél
o,o5% z dlužnéčástky za každý den plod ení

1.

2

článek 8.
odpovédnost za vadvdila a smluvni pokutv
ode ane předánía pře\zeli díla,
z;ru*a
na dilo óiní 3o
-Óá"""eJno.t
reklamovaných
zholovitele za Vady spočivá V b;zphtném odslíaněnl opíavnéne

m-ěďcú

ň:"'"n;;ň;i;;iuillár.ueníooov

3,

!^iš

mě§íců,
'Žáiuři

popř, dodavatelú, minimálně však 24
i"onotli\^ióh \4irobcu

opotřebení a na závady
n"*t"nuj" na díly, které budou poškozeny z důvodů,béžného

"" neodborným zasahem ze stíany objednatele nebo tletl osoDy,
zpusobene
Ólánek 9,
závěnečná ustanovení

1.

2,

S,
+,

pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídi se záýazkoýé v^ahy z ni vyplývající ustanovenimi
občanskéhozákoníku,
i;i" smlouvy mohou být p.ovedeny \^ýhradně písemnou formou a po \zájemné

Ó;;iň;;.]r,Y

dohodě,
ýzniknou na straně
ř pi:iňáOe zastaveni nasmlouvaných praci v dúsledku okolnosti, kteíé
díla na
s
íozpracováním
spojené
náklady
obiednatele. se ob|ednáel zavazule uňradit véškere
záídadé Wúďovani. Keré píedložízhotovitel.
iáto smtouva nabývá účinno§tidnem podpi§u obou smluvních stran,

za zhotovitele

za Objednatele
v - -?-'-!),J-1 ! t1.!i'j.(!:r!!..Dne,,?.L
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Vlček
jednatelspolečnosti
!ng, Zdeněk

lng, Petr Hampl

starosta obce
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